
Ж. БЕКБОЛАТҮЛЫ

ЖҮРТШЫЛЫКПЕНІ 
БАЙЛАНЫ&

Оңу ңұралы

,,...........■■■ ■■■■■

. ... ■■ >  -

. .. ....



I

Ж. БЕКБОЛАТ¥ЛЫ

Ж¥РТШЫЛЫҚПЕН 
БАЙЛАНЫС

Оцу цұраіы

Алматы
2009



I

УДК 378 (075.8):070 
ББК 76.0я7 
Б 39
Б 39 Бекболатүлы Ж.

«Жұртшылыкпен байланыс»: Оку кұралы /Жетпісбай 
Ьекоолатұлы. -  Алматы: «Экономика», 2009. 160-6.

І8ВЫ 978-601-225-130-2

Оқу қуралында жұртшылыаден байланыс пэнінің мэні мен мазмүны

қ ы ж т ы Г б а ш Г РӨЛІ’ К¥РЫЛЫМЫМенФ>'ж «™ларықарастырылады. Баспасөз 
^ н д іт а д ы  “ ЫНЫ" аткарымдары, жумыс тасілдері мен эдісгері

б о й ы н т Т Т Г  ^ РТШЫЛЫҚПен байланьіс’ журналистика мамандыктары 
боиынша оілім алып жүрген студенторге, ғылыми қызметкерлер мен 
кэсіпкерлерге арналган. р ғ

УДК 378 (075.8):070 
ББК 76.0я7

Пікір жазғандар: Д.М. Мэжитов -  Қазақстан Республикасы
¥лттык банкінің Қарағаңды филиалының 
директоры, э.ғ.к., доцент;
С.Б. Мақыш -  Қ.И. Сәтпаев атындагы Қазақ 
ұлттық техникалық университетінің 
Экономика жэне бизнес институтының 
директоры, э.ғ.д.;
Д.Т. Бохаев -  Т, Рысқұлов атыңдағы 
Қазақ экономикалық университетінің 
«Статистика жзне баға» кафедрасының меңгерушісі, 

1 э.ғ.к.доцент.

Басуға Қазак экономика, қаржы жэне хачықаралық сауда 
университетінің оку-эдістемеліқ кеңесі ұсынган. "

Б 4502020000-70
444(05)-09

© Бекболаталы Ж. 2009 
ВК978-601-225-130-2 © «Экономика» баспасы» ЖШС, 2009.

Осы еңбекгі немесе оның бөлмсгерін авторлардын келісімінсіз тарапга 
жэне авторлық қүкық жөніңдеп нормаларға каишы келетін саска ла 

эрекеттерге тыйым салынады эрі заң боГіынша жазатаналы

Кіріспе < 3

Кіріспе
□------------ □

Қазаңстан өзінің серпінді дамуы барысында өркендеудің жаңа 
сатысьі -  ацпараттыц кезеңге аяқ басуда. Интернет, әбжіл байтаныс 
сшцты коммуникацшның жаңа цүралдары элемдегі дерек көздері мен 
базаларьт жаппай пайдаланугамүмкіндік беріп отыр. Ацпарат өндірістік 
фактор гана емес, цогамды демократияландырудың, бшік цүрылымдары 
ашыцтыгының негізгі цүралдарының біріне айналуда. Саясгі және 
экономикалъщ бшіктіц мөлдірлігі мен ашыцтыгына бшік институттары 
мен жамигат арасындагьі «жүртшылыцпен байланыс» (РК) деп 
аталатын өзіндік бір «ацпараттъщ көпір» арцылы цол жеткгзіледі.

Ацпарат жзне ацпараттыц процестер бүцаралыц сананың идео- 
логш, цогамдыц пікір сшцты ерекисе түрлерінің өзегін түзеді. 
Қазацстандыц патриотизмді цалыптастыруда идеологш саласындагьг 
ацпараттыц байланыстарды тиімді басқару маңызды орын алып 
отыр. Бүгінгі таңда атцарушы жэне өкілетті органдардың барлыц 
буындарында, царжы-несиемекемелерінде, үйымдар мен кэсіпорындарда 
жүртшылыцпен байланыс цүрылымдары жасацталган. Кейбір 
деректергецараганда еліміздежүртшылыцпен байланысмамандарыньің 
саны бес мыңнан асады. Ягни, бүцаральщ ацпарат цүралдарының, 
мемлекеттік және цогамдыц үйымдардың өкілдерімен кәсіби түргыда 
жүмыс істей алатын кадрларга деген сүраныс бар.

Осы орайда үйьшдар мен мекемелердің жүртшылыцпен байланыс 
орнататын щ.рылымдары -  баспасөз цызметтері цазіргі заманга 
сай жаңаша көзцарас танытуды талап етуде. Айта кететін бір 
жәйт-жүртшыльщпен батаныс цүрылымдарында жүмыс істей- 
тін мамандардың көпшіпігінің арнайы кэсіптік білімдері жоц. 
Сондыцтан болар, көптеген баспасөз цызметтерінің бүцаралыц 
ацпарат цүралдарымен байланыстары көбіне хабарламалар таратып, 
баспасөз мәслихаттарына журналистерді игацыруга, жарыц көрген 
материалдарды немесе теледидарда берілген сюжеттерді тіркеуге 
саяды. Мацсатты ацпараттыц науцан жүргізу, цовамдъщ пікірді 
зерттеп, оның нэтижелерін саланы болмаса аумацты басцару процесінде 
пайдалану элі де тәжірибеге енбей келе жатыр.
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Жұртіиылыцпен байланыс цызметінде корпоративтік мәдениетті 
цалыптастырумэсепесі бөлек тоцталуды цажет етеді. Ол үшін арнайы 
кәсіби білім беруді жолга цою, оцулыцтар мен әдістемелік цұралдар 
шыгару, жүртшылыцпен байланыс саласындагы цүрылымдарда жү- 
мыс істейтін мамандарга гылыми түргыдан сараланган талаптар 
цою керек цажет. Өйткені, цазіргі замангы ацпараттыц процестерді 
басцару баспасөз цызметтері өкілдерінен экономиканың маркетинг 
және менеджмент сияцты салаларын, әлеуметтануды, әлеуметтік 
психологияны, бүцаралыц каммуникация теориясьін, сондай-ац кор- 
поративтік мэдениет талаптарын білуді талап етеді.

Қолдарыңыздагы кітап-жүртшылыцпен байланыс саласында 
елімізде түцгыш рет жарыц көріп отырган басылым. Онда 
теориялыц проблемалармен цатар көптеген цолданбалы мәселелер 
де царастырылады, коммерциячыц, бейкоммерциялыц және саяси- 
әлеуметтік салалардагы жүртшылыцпен байланыс орнату тетіктері 
сөз етіледі.

Кітап жүртшылыцпен байланыс және жарнама саласындагы 
мамандарга, журналистерге, психологтар мен элеуметтанушыларга, 
мекеме басшылары мен саяси кеңесшілерге арналган.

■
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Баспасөз қызметі -  жұртшылықпен 
байланыстың негізгі буыны. 

Баспасөз қызметінің 
функциялары мен құрылымы

Тарауда мына мәселелер қарастырылады:
-  Баспасөз цызметі туралы түсінік
-  Баспасөз ңызметін уйымдастыру
-  Баспасөз хатшысыныц атцарымдары мен міндеттері
-  Баспасөз цызметініц мамандары

Жұртшылықпен байланыстың арнайы құрылымдар арқылы 
іг.зеге асырылып отырады. ТМД елдерінде бұл құрылымдар 
і ж ы м н ы ң  үлкенді-кішілігіне, элеуетіне қарай баспасөз қызметтері, 
жүртшылықпен байланыс департаменттері, басқармалары, 
гелімдері деп аталады. Мекемелердің көпшілігінде әдетте 
жұртшылықпен байланысты баспасөз хатшысы орындайды, ал ар- 
зайы штат қарастырылмаған жағдайда бұл міндетті атқару кадр 
оелімінің қызметкеріне, болмаса менеджемент жэне маркетинг 
сұрылымдарының мамандарына жүктеледі.

Баспасөз хатшысы қызметі тұңғыш рет Үлыбританияда пайда 
болды. Бүл лауазымды 1809 жылы Британ қазынашылығы, 1854 
жылы осы елдің пошта қызметі енгізді. Ал, 1912 жылы Үлыбри- 
тания үкіметінде алғашқы баспасөз қызметі жұмыс істей баста- 
^ы. Бүгінгі танда РК қызметі Батыс елдерінде кеңінен дамыған, 
мэселен эйгілі Оепегаі МоШгз компаниясының жұртшылықпен 
'анланыс құрылымында 200-дей қызметкер еңбек етеді.

Баспасөз қы зм етінің  қоғамдағы р өл і м ен  
атқары м дары
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Баспасөз қызметінің негізгі міндеті коммуникативтік-интег- 
ративтік саясагты жүзеге асыру болып табылады. Жұртшылықпен 
байланыс саласында баспасөз қызметі аналитикалық-прогнос- 
тикалық (тенденцияларды зерделеу, талдау мен болжау), 
ұйымдастырушылық-басқарушылық(ұйым мақсаттарының орын- 
далуын қамтамасыз ету), ақпаратгық (басшылықты ақпаратпен 
қамтамасызеіу),кеңесшілік-әдістемелікатқарымдарынорындайды. 
Зергтеуші А.Б.Зельмановтың пікірінше, бұл орайда басты атқарым 
коммуникативтік функңия болып табылады. Коммуникативтік 
атқарымның кумулятивтік (ақпаратгы жинақгау), аналитикалық 
(ақпаратты ой елегінен өткізу, талдау), трансляциялық (ақпаратты 
тарату, алмасу) сияқты түрлері бар.

Ресейдегі жұртшылықпен байланыс практикасын талдай оты- 
рып, белгілі ғалым В.Ф. Кузнецов мынадай атқарымдарды атап 
өтеді:

-  Зертгеушілік -  жұртшылықтың тұрлі топтарының 
мүдделерін айқындап, елеп-ескеріп отыру.

-  Аналитикалық бағдарламалар мен жоспарлар түзу, 
бәсекелес корпорациялардың бағдарламаларын үдайы сын 
тезінен өткізу.

-  Иделогиялық-жүртшылық топтарын ұйым қызметі туралы 
толыққанды хабардар ету, барлық насихаттық шараларды 
сындарлы түрде өткізу.

-  Үйымдастырушылық -  жүртшылықпен байланыс 
элементтерінің барлығының үйлесімді байланысын жүзеге 
асыру, тікелей және көлденең байланыстарды жолға қою, 
сыртқы және ішкі факторларды ескере отырып, стратегия 
мен тактика мәселелерін шешу.

-  Бақылаушылық - бағдарламалардың жүзеге асырылу бары- 
сын, көзделген мақсатгарға сәйкестігін үдайы қадағадалап 
отыру.

Баспасөз қызметтері жүзеге асыратын міндетгер эрқилы. 
Коммуникациялық менеджмент мәселелерін зерттеген мәскеулік 
мамандар А.Бекетов пен Д.Игнатьев үйым негізі болып табылатын 
элементтердің бірі ретінде қүрылған жағдайда «баспасөз қызметі
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?К атқарымдарының барлығын орындайтындықган, оны РК.-де- 
шртаменті ретінде қабылдауға болады» деп жазады. Ал, аталған 
сй?ылым-баспасөз қызметі «бұқаралық ақпарат құралдарымен 
«ара байланысты үйымдастыруды көздесе, яғни компания туралы 
ікваратты жеткізетін буьш болып табылса, корпоративтік пиардың 
*зге бағыттарымен-бүқаралық шаралар ұйымдастырумен, анали- 
глкамен, билікпен қарым-қатынаспен қатар тікелей өз ісімен ай- 
идысады». Сондай-ақ ғалымдар «компанияның жүртшылықпен 
эвйланысын мамандырьшған РК фирмасы жүргізетін» жағдайға да 
хсталып өтеді. Мүндай ахуал әдетте қандай да бір науқан кезінде 
прын алады да, басқа уақытта пиар жұмысы жүргізілмейді десе де 
т іа д ы .

Баспасөз қызметінің атқарымдары, оның штаттық кес- 
тесі мен бюджеті, жұмыс тиімділігі осы үш нұсқаның қайсысы 
тжндап алынганына байланысты. Компания басшысы ұйымда РК. 
г«алімшесі (баспасөз қызметі) құрылған жағдайда мына төмендегі 
огидатгарды басшылыққа алғаны абзал:

-  Баспасөз қызметінің жетекшісі компания басшысымен өзге 
қызметкерлердің қатысуынсыз, тікелей байланысқа шыға 
алатын болуы қажет, ол компанияның ағымдағы қызметі 
туралы жақсы хабардар болғаны жөн;

-  Баспасөз қызметінің жүмысы компанияның қысқа, орта 
және үзақ мерзімдерге арналған мақсаттарымен және жоба- 
жоспарларымен қатаң сәйкестікте құрылуы керек;

-  Басшылық алға қойған міндеттерді жүзеге асыру үшін 
баспасөз қызметі компанияның өзге бөлімшелерінен барлық 
қажетті ақпаратты кідіріссіз эрі жедел алып тұрғаны жөн;

-  Компания басшылығы ат салысатын, жұртшылық білу- 
ге тиісті іс-шараларды жоспарлауға жэне жүзеге асыруға 
қатысуы қажет;

-  Баспасөз қызметінің жетекшісі (қызметкерлері) журналис- 
тер ортасында беделі бар, өз ісінің жетік білетін эрі компа- 
ния басшылығының сеніміне ие маман болғаны жөн.

Баспасөз қызметі әдетте мына төмендегідей бағыттар бойын- 
э а  жұмыс істейді.
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Бірінші -  аналитикалық бағыт. Бұл бағыт бойынша мынадай 
міндеттер шешімін табады:

-  Фирма қызметі туралы мерзімді баспасөз жарияланымдары 
мен радио жэне теледидар хабарларына мониторинг жасап 
отыру;

-  Нарық туралы жарияланымдарға талдау жасау, басшылыққа 
қайсыбір шараларды өткізу жөнінде нақгы ұсыныстар 
беру;

-  Компанияның ақпаратгық саясатының жоспарлары мен 
стратегиясын жасау.

Екінші-креативтік бағыт. Аталған бағыттың функциялары 
төмендегідей:

-  Компания басышылығы мәлімдемелерінің мэтінін, пресс- 
релиздер мен баспасөз қызметінің жедел ақпараттарын 
әзірлеу, бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланатын 
мақалалар жазу, бейнематериалдар даярлау.

Журналистер назарьга аударатын ақпараттық себептер ойлап 
табу.

Үшінші -  ұйымдастырушылық бағыт бойынша баспасөз 
қызметі мына мәселелермен айналысады:

-  Компания басшылығының баспасөз мәслихаттарын өткізеді, 
сұхбаттарын, радио жэне теледидар арқылы сөйлейтін 
сөздерін ұйымдастырады;

-  Бұқаралық ақпарат құралдарында тікелей жэне жанама 
1 жарнама орналастырады;

-  Редакциялық-баспа қызметімен шұғылданады;
-  Компания қызметі туралы бейнероликгер мен сюжеттер 

түсіріп, монтаждауды техникалық жағынан қамтамасыз 
етеді.

Компанияның қалыптасқан құрылымына, мақсаты мен мін- 
детгеріне, қызметкерлерінің біліктілік дәрежесіне сэйкес баспасөз 
қызметінің аталып өткен атқарымдарының бірқатары өзге 
бөлімшелерге жүктелуі де ықгимал, бұл ретте толықтай немесе 
ішінара орындалуы мүмкін. Мәселен, мониторинг жасаумен тал- 
дау, стратегиялық жоспарлау департаменті, болмаса қауірсіздік
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кызметі айналыса алады, ал редакциялық-баспа жүмысын жарна- 
ма бөліміне жүктеуге болады.

М үны мынадай мысалмен түсіндіру кетелік. Баспасөз қызметі 
аткарымдарының бірі-бұқаралык ақпарат құралдарының мо- 
шггорингін алайық. Өткен күннің баспасөзге шолуы мекеме 
басшысының алдында таңғы 9-да жатуы тиіс. Ол сонымен қатар 
кандай да бір оқиғаға ақпараттық үн қату мәселесі бойынша 
ұсыныстармен танысып шығуға тиіс. Мұндай көлемді материал- 
дарды әзірлеп шығу үшін 30-дан астам қызметкері бар әжептэуір 
ұжым қажет болады. Мұндай жағдайда баспасоз хатшысының не- 
месе баспасөз қызметі басшысының лауазымы компанияның вице- 
президентінен кем болмауға тиіс.

Сондықтан да баспасөз қызметі көбіне нақгы жұмыс саласы
-  бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс, немесе медиари- 
лейшнз үшін жауап береді. Осы орайда баспасөз қызметі мен РК. 
оөлімшесі функцияларының айырмашылығы нақты көрініс таба- 
ды. Баспасөз қызметі үшін үйым мүддесіне орай қарым-қатынас 
жасау талап етілетін басты нысан-журналистер, бүқаралық ақпарат 
кұралдары болып табылады. РК. бөлімшесі болса алуан түрлі ау- 
диториямен, үйымдармен жұмыс істейді. Сондықтан да баспасөз 
кызметінің атқарымдары мен міндеттерінің ауқымы шағындалып, 
оның қүрылымында бүқаралық ақпарат құралдарына шолу жасай- 
тын жэне БАҚ-пен байланыс орнататын екі-үш сектор немесе топ 
бола алады. Көптеген мекемелердің баспасөз қызметінде істейтін 
мамандардың саны эдетге бесеуден аспайды, ал оның жетекшісінің 
мэртебесі бөлім бастығының дэрежесіне сай келеді.

Егер «аутсорсинг» эдісі пайдаланылса, яғни РК-агенттікпен 
шарт жасалса, баспасөз қызметінің қүрамында екі қызметкерді: 
жетекші мен оның хатшысын қалдыруға болады. Мүңдай жағдайда 
бұқарал ық ақпарат құралдарына мониторинг жасау (кейде БАҚ-пен 
карым-қатынас орнатуды да) фирма басшысының тікелей нұсқауы 
бойынша мамандандырылған РК-агенттігіне тапсырылып, оның 
ай сайынғы бюджеті арнайы келісіледі.

Мәселен, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және 
қаржы үйымдарын қадағалау мен реттеу агентгігінің баспасөз
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қызметі алғаш құрылғанда бір ғана баспасөз хатшьісынан тұрды. 
Бұқаралық акпарат құралдарымен байланыс жасау, корпоративтік 
«Қаржы хабаршысы» журналын шығару осы баспасөз хатшысы- 
на жүктелді. Ал, агенттік басшылығы үшін бұкаралық ақпарат 
қүралдарына жасалатын күн сайынғы шолуды әзірлеу «Медиа- 
систем» ақпараттық-талдау ағенттігіне жүктелді, онымен арнайы 
шарт жасалып, бюджеті бекітілді.

Мекеменің тарихын жасау, бүқаралық ақпарат қүралдарымен 
байланысты оңайлату үшін баспасөз қызметінің қүрамында не- 
месе компанияның штатында кәсіпқой фотограф пен телеопера- 
тор үстау жэне оларды арнайы қүрал-жабдықпен қамтамасыз ету 
қажет болады. Бүл қызметкерлердің әрқайсысымен компанияның 
фото жэне бейнематериалдарға деген авторлық қүкыгын сақтау 
жөнінде арнайы шарт жасалады. Осы арқылы компанияның фото 
және бейнеархиві түзіледі.

Баспасөз қызметінің аналитикалық бағыты. Аналитикалық 
бағыт -  қай баспасөз қызметінің болмасын негізін қал айтын түғыр 
болып табылады. Бүл жүмыс бүқаралық ақпарат қүралдарының 
картасын немесе «медиакарта» түзуден басталады. Ол баспасөз 
қызметінің басты қүжаттарының бірі болып табылады. 
Ақпараттық кеңістікге осы картаға қарай отырып, бағыт-бағдар 
үстануға болады.

3-кесте. Бұкаралык ақпарат кұралдары картасындагы тармақтар

ВАҚ картасының 
міндетгі бөлімдері

Бөлімде көрсетілетін 
деректер Түсініктеме

БАҚ тізімі Өңірдегі барлық БАҚ тізімі. 
Басылым түріне қарай 
бөлінеді, мэселен, «газетгер: 
А.Жалпыақпараттық. Ә. Іс- 
керлік. Б.Теледидар. Радио- 
станциялар». Сондай-ак ау- 
диторияны камтуы жағынан 
үйымды кызықгыратын БАҚ 
тізімі болуы тиіс. Мұнда 
мекен-жайы, әдрісі, элект- 
рон пошта, телефон, факс 
нөмірлері болүы тиіс.

Тізім ұйым қызметінің 
ерекшелігі мен ыңғайына 
қарай жасалады. Бұл 
орайда басылымның 
таралымы (рейтингі) 
оншалык рөл ойнамай- 
ды. Іскерлік басылым- 
дар «сары баспасөзге» 
қарағанда аз таралады, 
алайда үйымды нак 
осындай басьглымдар 
қызыкгыруы ықтимал.
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іасылымның, 
тілеараның, 
га^иостанцияның 
вдаы таралымы, 
»диториясының 
срамы. Интернет- 
ЕАК кірушілерінің 
аиы

Әрбір БАҚ-тың таральмы 
(көреремендер/тындармандар 
саны), сондай-ак 
аудиториясының негізгі па- 
раметрлері (жасы, жынысы, 
әлеуметтік жағдайы, т.б. 
туралы деректер). Сондай-ақ 
қанша көрермен/тындарман 
радио/ТВ бағдарламаларды 
кабылдай алатьшын ескеру 
қажет.

Мәліметтер 
социологияльгқ 
үйымдардан алынады 
немесе өз күшімен табьг- 
лады. Мәселен, газетгің 
нақты таралымы қанша 
екендігін білу үшін 
қызметкер баспаханага 
барады.

ПЙСЫЛЫМНЫҢ

гығ> кестесі, ТВ/ 
рідиобағдарламаның 
існасы мен шығу
} ІКЫ ТЫ

Материаддың шығатын жэне 
ағымдағы нөмірғе/эфирге 
берілетін соңғы мерзімі 
іура.ііы деректер.

Бүл параметр баспасөз 
мәслихатыньгң уақытын 
дүрыс айқындау, ол 
туралы репортаж алдағы 
нөмірге/эфирге берілуі 
үшін кажет.

Әр редакцияның 
цзкі күрылымы: бас 
редакторы, бөлім 
релакторлары, 
беделді тілшілері

Қажетті қызметкердің 
аты-жөні, байланыс 
деректерімен қатар қысқаша 
өмірбаяны, жарияланған 
материалдарының 
тақырыбы болуға тиіс. БАҚ 
қызметкерін күтгыктау 
үшін оньщ туған күнін 
білу міндетті. Сондай- 
ақ журналистің «осал 
түстарынан» да хабардар 
болу шарт.

БАҚ өкілдерімен 
байланысқа түсу 
үшін қажет деректер. 
Аралас-күраластык 
барьгсында бүл бөлімнің 
материалдары толығьш 
отырады.

Ақпараттың молдығына қарамастан БАҚ картасы үдайы, апта- 
сына кемінде бір рет толыктырылып, жаңартылып отыруға тиіс.

Қажетгі бүқаралықақпаратқүралдарының «оңтайлы тізімімен» 
катар баспасөз қызметі өкілдері араласуға мүдделі журналистердің 
де тізімдері болуы шарт. Онда тек баспасөз қызметінің жетекшісі 
гана білетін деректер жинақталуы қажет. «Сенімді журналистер» 
досьесі өте керек қүжат, бүл мәселеғе арнайы тоқталамыз.

БАҚ картасын түзу жэне толықтыру үшін қажетті деректер 
түрлі социологиялық жэне маркетингтік агенттіктерден алынуы 
мүмкін. Дайын БАҚ картасын агенттіктерден сатып алудың қажеті
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шамалы, себебі онда ұйымға қажетті деректердің барлығы бір- 
дей болмауы ықтимал. Сондай-ақ белгілі бір параметрлер бойын- 
ша БАҚ картасын жасауға тапсырыс беріп те керегі жоқ. Негізғі 
мәліметтер БАҚ-пен тікелей жұмыс барысында жинастырылады, 
ал агенттіктерден картаны толықтыруға қажет деректерді, мэселен, 
рейтинг туралы деректі алуға болады. Сондай-ақ дерек көздерінің 
тағы бір қайнары ретінде жергілікгі интернет—ресурстарды атау 
керек, баспасөз қызметгері бұлардан басылымдар, телеарналар 
мен радиостанциялар туралы жалпылама мәліметтерді, байланыс 
телефондарьш, редакторлар мен олардың орынбасарларының аты- 
жөндерін таба алады. Интернеттің эбжілдігінің арқасында бұл де- 
ректер ауық-ауық жаңартылып тұрады.

Бұқаралық ақпарат құралдарының мониторингі. Аталған бағыт 
баспасөз қызметі талдамалық жұмысының ең негізгі салаларының 
бірі болып табылады. Себебі, баспасөз қызметін құру арқылы 
ұйым ақпараттық кеңістікгегі өз орынын табуға ұмтылады. Міне, 
осыған орай ол өзіне бәсекелес мекемелер, әріптес ұйымдар, 
тұтынушылар, билік органдарытуралы ақпарат жинауға ұмтылады. 
Осы ақпаратгы талдау арқылы аталған құрылымдардың бүгінгі 
қам-қарекеті, болашақ жоспарлары туралы тұжырым жасайды, 
өзінің медиақызметін көкейтесті тақырыптар мен бағыттарға 
орайластырады. Сөйтіп, келешекті көздейтін медиастратегиясын 
қалыптастырады.

Ал, мониторинг болса осы бағыттағы алғашқы қадам болып 
табьшады. Бұқаралық ақпарат құралдарына мониторинг жасау 
арқылы ұйым:

-  БАҚ-тағы өз имиджі (компанияның және оның бірін- 
ші басшысының жағымды образы) мен бәсекелестері 
имиджінің қалыптасу процесін қадағалап отырады;

-  Компания жұмысына әсер ететін қандай да бір ақпараттық 
процестердің өзегін құрайтын тенденциялар туралы 
түсінігін қалыптастырады.

Сөйтіп, мониторинг «компания жэне оның қызмет бағыттары, 
сондай-ақ бәсекелестер аталып өтетін материалдарды іріктеу жэне 
ой елегінен өткізу» деген ұғымға саяды. Басқаша айтатын болсақ,
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(•ониторингтің стратегиялық міндеті ұйымға коммуникациялық 
г.днт жасау, немесе ұйым ақпаратын таразыға тарту болып та- 
гьілады.

Бірқатар сарапшылардьщ пікірінше, медиаимиджді қалып- 
•астыру барысында назарда ұстайтын негізгі корсеткіштер мына- 
взр болып табылады:

-  Компания туралы бұқаралық ақпарат құралдарында жал- 
пылама жэне арнайы БАҚ түрлерінде жарық көрген 
жарияланымдардың жалпы колемі;

-  Компания туралы жарияланымдар көлемінің апта/ай ішін- 
дегі динамикалық құрылымы;

-  Компания туралы жағымды/теріс/бейтарап жарияланым- 
дардың арақатынасы және осының негізінде осы арақатынас 
негізінде есептелетін ақпараттық жағымды көңіл-күй ин- 
дексі;

-  Сала көлемінде бэсекелестермен қатар қойғандағы жария- 
ланымдардың салыстырмалы жиілігі (бұл көрсеткіш 
компанияның коммуникациялық саясатына бәселестермен 
салыстыра отырып баға бергенге қолайлы);

-  Сала көлемінде бэселестермен қатар қойғандағы жағымды/ 
теріс/бейтарап жарияланымдардың салыстырмалы жиілхгі;

-  Өзге/іргелес салалар туралы жарияланымдармен қатар 
қойғандағы сала туралы жарияланымдардың салыстыр- 
малы жиілігі (бұл көрсеткіш компания жұмыс істейтін 
саланың қоғамдық ынта туғызуын, бұқаралық ақпаратта 
корінуін бейнелейді);

-  Сала туралы жағымды/теріс/бейтарап жарияланымдар- 
дың өзге/іргелес салалар туралы жарияланымдармен қатар 
қойғандағы салыстырмалы жиілігі;

-  Компанияның жоғары лауазымды менеджерлері туралы 
жарияланымдардың жалпы колемі жэне жарияланымдар 
көлемінің динамикалық құрылымы (топ-менеджмент тура- 
лы ақпарат фирма медиаимиджінің аса маңызды құрамдас 
бөлігі болып табылады);
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-  Компанияның жоғары лауазымды менеджерлері гуралы 
жағымды/теріс/бейтарап жарияланымдардың сала ішіндегі 
бэсекелес компаниялардың менеджменті туралы жарияла- 
нымдармен қатар қойғандағы салыстырмалы жиілігі;

-  Компания туралы жарияланымдардың тақырыптық 
құрылымы (компания медиаимиджінің қандай қырлары 
мақсатты аудиторияға таныс екендігін көрсетеді);

-  Компания туралы жарияланымдардың әрбір тақырып- 
тық бөліғі бойынша жағымды/теріс/бейтарап жарияла- 
нымдардың арақатынасы;

-  Компания туралы жарияланымдардың тақырыптық құры- 
лымын бәсекелестер туралы материалдармен қатар қойып, 
салыстырмалы талдау жасау;

-  Компанияның жоғары менеджменті туралы мақалалардың/ 
сюжеттердің тақырыптық құрылымын бәсекелес компа- 
ниялардың менеджменті туралы жарияланымдармен қатар 
қойып, салыстырмалы талдау жасау;

-  Жекелеген медиақайнарлар бойынша компания туралы 
жарияланымдардың құрылымы;

-  Жекелеген медиақайнарлар бойынша компания туралы 
жағымды/теріс/бейтарап жарияланымдардың құрылымы;

-  Жекелеген журналистердің компания туралы жарияла- 
нымдарының құрылымы.

Соңғы үш көрсеткіш компанияның жекелеген бұқаралық 
ақпарат құралдары — газеттер, телеарналар, интернет-басылым- 
Дар мен радиостанциялар бойынша да, жекелеген журналистер 
бойьшша да «дос кім, дұшпан кім?» деген сауалга жауап беру 
үшін өте маңызды болып табылады. Сондай-ақ бұл мәлімет қай 
редакцияның қандай ақпаратқа баса мән беретіндігін, жекелеген 
арналар мен басылымдарға қандай тақырыптың қызықгылығын 
немесе қызықсыздығын айқындап береді. Мониторинг жасау 
нәтижесінде алынған осындай деректер компанияньщ жоғары 
менеджментінің қолында сыртқы коммуникацияларды жедел, сон- 
дай-ақ стратегиялық басқарудың пэрменді құралына айналады.
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Коммуникациялық аудитгің негізгі атқарымдары ретінде зерт- 
еушілер мыналарды атап өтеді:

-  Бағалау (компанияның жария имиджі, оның коммуни- 
кациялық белсенділігі сыннан өтеді);

-  Басқарушьшық-стратегиялық (алынған деректер негізінде 
компанияның имидждік жэне бэсекелестік тұрғыдан бой 
көрсету стратегиясы жасалады, компанияның іскерлік абы- 
рой-беделін басқару әдісіне, тауарлар мен қызметтердің 
брендіне түзетулер енгізіледі);

-  Ақпараттық (компанияның басшы құрамы, топ-менедж- 
мент ағымдағы ахуал туралы ақиқат ақпар алады);

-  Болжамдық (компанияның қысқа-, орта-, ұзақ мерзімді 
кезеңдегі дамуы болжанады, дағдарысты ахуалды басқару 
жөнінде алдын алатын шаралар қабылданады).

-  Компанияның жағымды имиджін жасауға және қолдап 
отыруға, нарықтағы бедел-абыройын көтеруге бағытгалған 
басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін компанияның 
коммуникациялық белсенділігін бағалау ақпаратгық 
аудитгің мақсаты болып табылады.

Ақпараттық аудитгің міндетгеріне мына төмендегілер жатады:
-  Жекелеген бұқаралық коммуникация арналарымен (БАҚ, 

РК-акциялар, адрестік жөнелтілімдер, Интернет, жарна- 
ма, корпорацияішілік коммуникациялар жэне басқалар) 
жүргізілген жұмыс тиімділігін бағалау;

-  Ақпаратгық кеңістікгегі компания белсенділігін бағалау 
(атап өтілу индексі, жағымды жэне жағымсыз тұрғыда 
атап өтілуге сандық және сапалық талдау жасау, тағы 
басқалар);

-  Компанияның шынайы имиджін айқындап, талдау жа- 
сау (абырой-бедел құрайтын танымалдық, жылы қарым- 
қатынас, ықпал сияқгы белгілерді талдау);

-  Бұқаралық ақпарат құралдарымен атқарылатын жұмыс 
тиімділігін анықтау (аудиторияны қамту, бұқаралық ақпарат 
құралдарымен қарым-қатынас жиілігі, БАҚ-пен жұмыс са- 
пасы);
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-  Алға қойылған мақсаттар мен міндетгерге нақты қол жетуі- 
не талдау жасап, бағалау (компанияның имидждік қойылым 
бағдарламасы, маркетингтік міндеттері, т.б. ауқымында).

Бұқаралық ақпарат құралдарына мониторинғ жасау тұрақты 
сөздер мен ұғымдар жүйесін қалыптастырудан басталады. Олар 
компанияның өнімдері мен қызметтерінің, бәсекелес компанияның 
атауынан, брендтерден, сауда маркаларынан тұруы мүмкін. Мемле- 
кеттік баскару орғандары үшін саяси партиялардың жэне қоғамдық 
ұйымдардың атаулары осындай тұракты тіркестер санатына кіру 
ықтимал. Сондай-ақ қоғамға белгілі қайраткерлердің аты-жөндерін 
де тұрақты тіркестер тізіміне енгізуге болады.

Тұрақты тіркестерді бұқаралық ақпарат құралдары мэтін- 
дерінен іздеу керек. Жұмыстың осы кезеңінде мониторингтің нақты 
нэтижелері айқындалады. Бұл үшін БАҚ мәтіндерінің неғұрлым 
толық базасы жасалуы тиіс. Баспасөз қызметкерлері мониторин- 
ғті өздері жасайтьш болса, мәтіннің игерілуғе қолайлы болуын 
қарастыру керек. Себебі, жұмыс күнінде бір адам орта көлемді 
15 газетгі немесе 7-8 журналды ғана оқып шыға алады. Тиісінше, 
телевизия жаңалықтары мен радиоэфирге, сондай-ақ интернет- 
көздерге мониторг жасау үшін кемінде бір қызметкер бөлу қажет.

Егер ұйымды бұқаралық ақпарат құралдарының жекелеген 
сегменті (айталық, бір аймақтікі немесе бір тақырыптық бағыттікі) 
қызықтыратын болса, онда бұл жұмысты ұйым өз күшімен атқара 
алады. Ал, көлемді мониторинг жасау үшін мамандардың көмегіне 
жүііну керек. Бұл қызметті көптеген коммуникация, маркетинг 
және жарнама агенттіктері ұсынып жүр.

Мәселен, Орталық Азия Жүйелі Зерртеулер Қорына қатысты 
«Медиа-Систем» агенттігі:

-  Қазақстан банкгері;
-  Қазақстан тау-кен өнеркәсібі және металлургиясы;
-  Қазақстан денсаулық сақтау ісі жэне фармацевтикасы;
-  Қазақстан коммуналдық шаруашылығы;
-  Қазақстан мұнайы мен газы;
-  Қазақстан зейнетақы қорлары;
-  Қазақстан ауыл шаруашылығы және тамақ өнеркәісібі;
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-  Қазақстан сақтандыру қызметгері;
-  Қазақстан құрылыс өнеркәсібі;
-  Қазақстан темекі өнеркэсібі;
-  Қазақстан телекоммуникациясы жэне элекгронды техникасы;
-  Қазақстан көлік коммуникациясы;
-  Қазақстан энергетикасы мен көмірі тақырыптарына 

салалық шолулар ұсынады.
“Медиа-Систем» агентгігі бұқаралық ақпарат құралдары 

мониторинғі бойынша тақырыптық шолуларын эрбір жұмыс 
күні таңертең тапсырысшыньщ электрондық поштасына жет- 
кізіп тұрады. Агентгіктің сондай-ақ мына төмендегідей ақылы 
акпараттық өнімдері бар. Олар:

«Дайджест ТВ» -  күн сайын таңғы сағат 9-да электрон пошта- 
сымен жіберіледі, мұнда теледидардың өткен тэуліктегі барлық 
акпараттық жэне аналитикалық бағдарламаларының мэтіндері 
орналастырылған.

«ТВ Ревью» -  күн сайын таңғы сағат 11-де электрон поштасы- 
мен жіберілетін ағьшшын тіліндегі шолу, мұнда да теледидардың 
еткен тәуліктегі барлық ақпаратгық жэне аналитикалық 
оағдарламаларының мэтіндері орналастырылған.

«Медиа-Досье» -  тандап алынған тақырып бойынша БАҚ 
материалдарының жеке дайджестері.

«Қазақстанньщ экономикасы мен қаржысы» -  экономика жэне 
каржы бойынша БАҚ материалдарының дайджесті.

«Қазақстанның барлықтендерлері» -  Қазақстанның, Ресей мен 
Орталық Азияның 90-нан астам басылымдарында жарияланған 
тендерлік хабарландырулардың апталық шолуы.

«Сатып алулар бойынша тендерлер мен конкурстардың 
нәтижелері» -  жеңімпаздар мен олардың тауарларының және 
кызметгерінің құны турапы ақпарат кіретін тендерлер нэтижелері 
бойынша ай сайынғы есеп.

«Қазақстан банктерінің баспасөздегі жарнамасының монито- 
рингі» -  Қазақстан баспасөзінде жарық көрген жарнама жөніндегі 
ай сайынғы есеп.

6-3/106-09
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Агенттік шолуларын мекемелердің бірінші басшылары, де- 
партамент директорлары, аймақтық өкілдіктер мен филиалдардың 
басшылары, аналитиктер, жұртшылықпен байланыс жөніндегі ма- 
мандар мен менеджерлер, маркетологтар жұмыс бабында пайдала- 
на алады.

Қазақстанның ақпарат нарығындағы алғашқы жұртшылықпен 
байланыс агенттіктерінің бірі -  «Қазақстан баспасөз клубы» да БАҚ 
мониторингімен кәсіби түрде айналысады. Агенттіктің ағылшын 
және орыс тілдерінде дайындалатын төмендегі ақпараттық 
өнімдері бар:

-  Апталық «ММК (Месііа Мопііогіп§ Керогі-БАҚ монито- 
рингі)»-жаңалықтар дайджесті;

-  Салалық БАҚ мониторингі;
-  Тақырыптық БАҚ мониторингі;
-  Компанияның немесе бэсекелес компанияның пресс- 

досьесі;
-  Бейресми ақпарат дайджестері;
-  Аналитикалық есептер жэне контент-анализдер;
-  Ақпаратты архивтік іздестіру.
БАҚ мониторингі бойынша қажетті ақпарат толық жинас- 

тырылғаннан кейін қорытынды құжаг эзірлеу керек, оны қарапайым 
есеп, аналитикалық шолу, нақты ұсыныс түрінде беруге болады. 
Қүжат формасы баспасөз қызметі БАҚ мониторигіне қоятын та- 
лаптан туындайды. Төменде соларға тоқталамыз.

-Күн сайынгы ақпараттық мониторинг, Мүндай мониторингтің 
міндеті -  салада немесе аймақта болып жатқан оқиғаларды жедел 
жеткізу. Оның алдына талдау мақсаты қойылмайды. Мониторинг 
нәтижелері басшьшықтың жэне баспасөз қызмёті жетекшісінің 
үстеліне күн сайын бір рет (19.00-ге немесе 9.00-ге, кешкі теле- 
дидар жэне таңғы газеттер жаңалықтары) немесе 2-3 рет (әсіресе 
мекеме үшін маңызды оқиға туындағанда немесе дагдарыс 
жағдайында) қойылады. Баспасөз қызметінің жетекшісі монито- 
рингті қарап шығып, әдетте компанияның бірінші басшыларының 
біріне жеткізеді. Басшылық тэулікгің ақпараттық картинасымен 
эдетге таңертең немесе кешкісін танысып шығады.
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Баспасөз қызметінің жетекшісіне жэне басшыға тапсырыла- 
тын есепте мына төмендегі деректер болуға тиісті:

а) белгілі бір тақырып бойынша БАҚ материалдарының саны 
«ен көлемі;

э) компания мен оның бірінші басшысы аталып өтілетін негіз- 
гі тақырыптардың тізімі;

б) компания, оның бірінші басшысы немесе компания жүмыс 
істейтін нарық (сондай-ақ бәсекелес компаниялар) аталып өтілетін 
негізгі ақпарат көздерінің тізімі;

в) компанияның және бәсекелес компаниялардың қайсыбір 
кызметінің толық жария етілуі (соның ішінде жарнамалық мате- 
риалдар шығару, баспасөз мәслихаттарына үн қату, акциялар, т.б.). 
Мүндай мониторинғ эдетте коммуникация науқаны барысында 
жүргізіліп, оның тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді.

Мысал келтірейік. Мэселен, «ББ» дейтін компанияны «А» де- 
ген аймақтағы түсті металдар нарығы қызықтырады делік. Мони- 
торингке берілген есепте былай делінеді:

«2009 жьшғы 15 қыркүйекте аталған нарық бойынша екі жерде 
аталып өтілді. «А» жаңалықтары» газеті бұл нарықты тұрақсыздық 
кезеңіне аяқ басты деп атап өтеді (материал көлемі-150 жол, атап 
өтілген көлем — 20 жол, тақырыбы — «Нарық қарық қыла ма?», ав- 
торы А.Шопан). «Кешкі «А» газеті индустриялық бағдарламаға 
орай жасалған өңірлік даму жоспарында аталған нарыққа зор көңіл 
бөлініп отырғанын атап өтеді (материал көлемі -  520 жол, атап 
өтілетін көлем — 6 жол, тақырыбы «Дамудың даңғыл жолында», 
авторы М.Сералы, экономист). Осы материалдардың екеуінде де 
аталған нарықга жүмыс істеп жатқан компаниялардың ешқайсысы 
аталынбайды. «ББ» компаниясы жөнінде «Арайлы» телеарна- 
сында бір жарнамалық сюжет көрсетілді, үзақтығы 1 мин. 10 сек. 
(тақырыбы балалар үйіне демеушілік көмек, сюжет авторы- жур- 
налист Т.Маусымжан). Ал, бэсекелес «ВВ» компаниясы «А» жаңа- 
лықтары» газетінде жарық кәрген жарнамалық мақаламен атап 
өтілді, көлемі-500 жол, көтерілетін мэселе-«ВВ» компаниясының 
бірінші жартыжылдықты табыспен қорытындылауы, тақырыбы
-  «Алар асулар алда», авторы А.Бостан)»,
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Күн сайынғы мониторингтік есептен бөлек клиппинг 
те енгізіледі. Клиппинг дегеніміз -  компания, оның бірін- 
ші басшылары мен бәсекелес кәсіпорындар атап өтілетін БАҚ 
материалдарының (мақаланың, интернет-хабарламаның, бей- 
не жэне радиожазбалардың, олардың стенографиялық мэтіндік 
нүсқаларының) толық жинақгамасы деген үғымды білдіреді.

Клиппингте эрбір материал толық көлемінде үсыньшады, 
мүның өзі мәтінге тиянақты талдау жасауға мүмкіндік береді. 
Яғни, қысқа есепте аталатын материалдар сол есепке қосымша 
ретінде беріледі.

Апталық, аналитикалық мониторинг. Егер баспасөз қызметі 
күн сайын мониторинг жүргізіп отырса, аптасына бір рет оның 
қорытындысын шығару қажет болады. Әдетте ол жүма күні кеш- 
кісін, немесе дүйсенбі күні таңертең ұсынылады. Апталық есептің 
үш түрі бар.

а) қарапайым қорытынды есепте күн сайынғы есептегі 
тармақтардың барлығы болады. Тәжірибе көрсеткеніндей, мүнда 
мэні, маңызы төмен материалдарды көрсетпеуге де болады.

э) аннотация. Мүндай есепте апта ішінде атап өтілген барлық 
БАҚ материалдарының қысқаша аннотациялары болады (мұны 
клиппингтің «сығымдалған» түрі деуге болады, қысқа да нұсқа 
аннотациямен танысып шығуға онша көп уақыт кетпейді, осы 
арқылы уақыт үнемдеуге болады). Аннотацияда материалдардың 
мазүны мен бағыты көрсетіліп, жалпы тенденция айқындалуы 
қажеті Апта ішіндегі материалдардың түйіні саналатын аннотация 
аналитикалық қүжат эзірлеудегі алғашқы адым болып табылады.

б) ақпаратгық (аналитикалық) анықтама. Бүл аннотациядан 
гөрі күрделі, аналитикалық деп атауға тұрарлық құжат. Ол жоғарыда 
аталып өткен құжаттарды толықгырып тұрады. Ақпараттык 
анықгама дегеніміз апта ішіндегі БАҚ материалдарын талдау 
нәтижесі, мұнда 2-4 парақга тақырыптық желілер көрсетіліп, 
түрлі қайнарлардың уақиғаларды беру формалары салыстырыла- 
ды, оқиғаның өрбуі назарда ұсталады. Мұның өзі жағдайды жедел 
бағалап, тактикалық шешім қабылдауға мүмкіндік береді.
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Ай сайынғы жэне жыл сайьгнғы рейтингтік мониторинг. 
Бұл жерде уақыт тұрғысынан ғана емес, сондай-ақ кеңістік 
тұрғысынан алғанда да зор ауқым туралы сөз болып отыр. ¥йым 
өзгелермен салыстырғанда белгілі бір салада, сондай-ақ ел немесе 
аймақ көлемінде өткен жылмен салыстырғанда қандай деңгейде 
болғанын айқындап шығу керек. Шын мэнінде бұл рейтингтік 
жүйе болып табьшады. Ал, компанияның өзі емес, қайсыбір зерт- 
теу ұйымы жасаған рейтингтің өзі арнайы атап өтуге түрарлық 
ақпараттық түрткі саналады.

Компанияның ел ішіндегі немесе аймақгағы орынын анықтау 
үшін мамандандырылған мекемелердің қызметін пайдаланған 
орынды. Мұны сондай-ақ интернетгегі сайттар арқылы да білуге 
болады.

Аналитикалық зертгеулер. Мониторингтен гөрі тереңірек талдау 
жұмыстарын мамандандырылған социологиялық жэне маркетингтік 
кызметгерге тапсыру керек болады. Алайда, ақпаратгық картинаны 
зертгеудің аналитикалық тэсілдері туралы білу талап етіледі, бұл тап- 
сырысты дұрыс тұжырымдай алуға септігін тигізуі мүмкін.

Сөйтіп, медианалитиктер БАҚ материалдарын егжей-тегжейлі 
жэне кешенді қарастыруды көздейді, мұнда сандық жэне сапалық 
анализ, эмоциялық әсер ету күшін бағалау, контент-анализ бен 
мэтіндерге және бейнеқатарға психолингвистикалық анализ жа- 
сау тәсілдері қолданылады. Сондай-ақ медианалитика өнімінде 
анализ нәтижесінде айқындалған тезистерді-тұжырымдарды 
қорытындылау жэне медиаалаңның түйінді тұстарын бөліп 
корсету (болжам жасау, қауіпті бейтараптау, коммуникациялық 
стратегияға түзету енгізу, т.б.) тэсілдері қолданылады.

Осы жұмыстың белгілі бір бөлігін баспасөз қызметінің өкілдері 
аналитикалық бағытта бірнеше адам істеген жэне олардың ішін- 
де қолданбалы зертгеу жүргізу машығы бар аналитиктер болған 
жағдайда жүргізе алады.

Баспасөз қызметінде пайдаланьша алатын аналитикалық 
өнімдердің бірқатарына тоқталып өтелік.

а) Ақпараттық бюллетень. БАҚ материалдары бойынша 
жасалған толыққанды аналитикалық есеп болып табылады, мұнда
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материалдарға сандық жэне сапалық талдау жасалады. Жарты 
жыл, бір жыл ішіндегі анализ нәтижелері енгізілуі мүмкін. Осының 
арқасында бүл қүжат стратегиялық шешімдер (мәселен, нарыққа 
жаңа өніммен шығу, үзақ мерзімді шарт жасасу, коммуникациялық 
науқанды жеделдету, т.б.) қабылдауда қолданыла алады.

э) Ргезз-рерогі. Ақпараттық бюллетень материалдары бойын- 
шажасалған қысқаша шолу. Графиктер мен тезистер арқылы толық 
нүсқаның негізгі аналитикалық түжырымддрын бейнелейді (Ро\\ег 
Роіпі; презентациясы түрінде де беруге болады). Компанияның 
бірінші басшыларына баспасөз қызметінің баяндауларын қысқа 
да нүсқа түрде жеткізу кезіндегі таптырмайтын қүрал. Ргекз-рероп 
жоғары дәрежедегі келіссөздер барысында басшылықтың позици- 
ясын бейнелеу үшін де қолданылады.

б) Тақырыптық аналитикалық жазба. Бүл нақты тақырып 
бойынша (саланың даму перспективалары, аймақтық саясат, гео- 
саясат және экономика, т.б.) толыққанды аналитиканың үлгісі 
болып табылады. Медиааналитика мен қосымша аналитикалық 
материалдың (мәселен, сарапшьшарға сүрау салудың) біріктірілген 
нұсқасы да болуы мүмкін. Мэтіндердің және бас тақырыптардың 
арнайы психолингвистикалық анализі, фотосуреттердің семан- 
тикалық анализі қолданылатын түрлері де бар. Жаңа өнім нарыққа 
шығарылған, басқа бір бәсекелес фирма пайда болған кездері биз- 
несті жаңаша дамытуға қатысты стратегиялық шешімдер қабылдау 
барысында кэдеге асады.

в) Медиаобраз анализі. Бүл компания немесе оның бірінші бас- 
шыс^і имиджінің негізгі белгілерін талдау және оны жақсаргу жөнінде 
үсыныстар беру болып табылады. Құжатта баспасөз қызметіне дайын 
ұсыныстар беріледі, мэселен, бірінші басшының жұртшылыққа 
шығуының тиімді стратегиясы мен тактикасы ұсынылады. Мүндай 
анализ үйымның немесе оның бірінші басшысының имиджін 
өзгерту,сондай-ақ билік алдында өзгеше қырынан көрсету қажет етіл- 
генде өте керекгі құжат болып табылады.

Ал, ақпараттық кеңістікті терендеп зерделеу талап етілетін, 
төмендегі кестеде көрсетілген зертгеулерді баспасөз қызметі 
мамандандырьшған агенттіктерге немесе мамандарға тапсыруы 
қажет.
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4-кесте. Медиааналитика түрлері

Атауы Сипаттамасы Мүмкіндіктері
Мәтіндердің
психолингвистикалық
інализі

Жалпы психология, психо- 
семантика, семиотика және 
психолингвистика эдістерін 
пайдалана отырып, 
хабарламалардың мәтіндері 
мен бас тақырыптарына 
талдау жасау

Мэтінде сипатталган/ 
аталған объект туралы 
пікірді қалыптастырудың 
жасырын тетіктерін 
айкындауга, кажет 
болғанда өзгертуге 
мүмкіндік береді

Бейнеобраздардың 
. психосемантикалық 
анализі

Жалпы психология, психо- 
семантика мен семиотика 
эдістерін қолдана отырып, 
БАҚ хабарламаларындагы 
бейнелерге (бейне жэне 
фотосуреттер) талдау жасау

Мэтінде сипатталған 
немесе атап өтілген 
объект туралы пікір- 
ді қалыптастырудың 
жасырын тетіктерін 
айқындауға, кажет 
болғанда өзгеріс енгізуге 
мүмкіндік береді

Сарапшыларға сүрау 
салу (10 сарапшыға)

Тақырып бойынша 
сарапшы ретінде сөйлей 
алатын, түрлі топтардың 
көзқарасын білдіретін 
кісілерге сүрау салу

Референтік кісілерден 
қүпия ақпаратты тікелей 
алуға жэрдемдеседі

Баспасөз қызметінің жұмысын жоспарлау. Медиазерттеулер 
мен баспасөз қызметінің күнделікті тірлігін байланыстыратын 
•<көпір»-жоспарлау болып табылады. Баспасөз қызметкерлері ең аз 
дегенде жоспардың үш түрін басшылыққа алулары тиіс:

¥зақ мерзімді жоспар, ол ағымдағы жэне одан арғы жылға 
арналады. Мәселен, сайлауды алайық. Ол мемлекеттік басқару 
органдарының баспасөз қызметтері үшін алдын-ала жоспарға 
енгізілетін, дайындық жүмыстары жүргізілетін науқан болып та- 
былады.

Орта мерзімді жоспар, жарты жыл-бір жылды қамтиды. 
Нақгылыққа негізделеді. Мәселен, мемлекетгік басқару органда- 
ры, ауыл шаруашылық кәсіпорындары үшін көкгемгі егіс, орақ, 
мал қыстату науқандары болып табылады.

Қысқа мерзімді жоспар, мұнда жұмыс барысы егжей-тегжейлі 
пысықталады.
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Медиажоспарлау. Медиажоспарлау бұқаралық ақпарат құрал- 
дарывда хабарлама орналастыру дегенді білдіреді. Баспасөз 
қызметіндежинақталғандеректердіңбарлығымедиажоспарнегізіне 
алынады. Медиажоспар хабарламаларды мақсатты аудиторияларға 
жеткізетін таратушыларды таңдау, хабарламаны орналастыру кес- 
тесі жэне оны жариялау әдістерін аныктау жөніндегі ақпарат бар 
құжат болып табылады.

Баспасөз қы зм етін ің  ұйы мдасты руш ы лы қ 
құры лы м ы

Бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыстың ауқымына 
қарай баспасөз қызметінің штат кестесі де эртүрлі болады. 
Оның қүрамында ең кемі бір-екі қызметкер жүмыс істейді. Ірі 
қүрылымдардың баспасөз қызметінің штаты 50 адамға дейін же- 
теді. Баспасөзбен байланысты эдетге мына төмендегі мамандар 
мен қүрылымдар жүзеге асырады:

-  Баспасөз маманы (баспасөз хатшысы);
-  Баспасөз бюросы;
-  Баспасөзбен байланыс бөлімі;
-  Баспасөз қызметі немесе баспасөз орталығы;
-  РК қызметі (оның басшысы);
-  Штаттан тыс қызметкер немесе сырттан шақырылған
і кеңесшілік фирма.
Баспасөз қызметінің құрамында әдетте мына төмендегідей ла- 

уазымдар мен мамандықтардағы қызметкерлер болады:
-  Бөлім (қүрылым) бастығы;
-  Имиджмейкер;
-  БАҚ-пен жүмыс істеу жөніндегі маман;
-  Медиажоспарлау женіндегі маман (медиа-байер, медиа-сел- 

лер);
-  Журналист;
-  Спичрайтер;
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— Интернеттегі жұмыс бойынша маман;
-  Бөлімнің іс жүргізуші-хатшысы.
Жоғарыда аталып өткен мамандықтардың бірқатары біз үшін 

эзірге таңсық кәсіп болып табылады. Мәселен, медиабайерлер 
(ағылшынша шесііа Ьиег) эфир уақыты мен жарнама алаңын са- 
тып алумен айналысса, медиаселлерлер (ағьшшынша тей іа  зеііег) 
меншік иесінің тапсыруы бойынша жарнама алаңын жэне эфир 
уақытын саіумен шүғылданады. Имиджмейкердің негізгі мін- 
деті -  үйымның жэне оның басшьшығьшың жағымды образьш 
қалыптастыру. Спичрайтер (ағьшшынша зреесһ -  сөз, \үгіІе -  жазу) 
басшылықгың сөйлейтін сөздері мен жазбаша мәтіндерін жазады.

Ауқымы шағьш жэне орташа ұйымдардың баспасөз 
қызметтерінде осы аталған мамандардың атқарымдарын екі-үш 
қызметкер-ақ орындай алады. Мәселен, БАҚ бойынша менеджер 
медиажоспарлау жөніндегі жэне Интернет бойынша маманның 
міндетін, бөлім бастығы болса спичрайтердің жұмысын атқара 
алады. Журналист болса имиджмейкердің атқарымдарын еш 
қиындықсыз жүзеге асыруы мүмкін. Облыстық әкімдікгердің 
баспасөз қызметгері көбіне осы жүйе бойынша жұмыс істейді.

Енді осы қызметкерлердің атқаратын жұмыс ауқымына 
тоқгалып өтелік.

Бөлім (құрылым) бастығы.
Жұмысының негізгі мақсаты -  жүртшылықпен байланысты 

қалыптастыру жэне қолдап отыру жөніндегі шаралар кешенін жа- 
сау жэне үйлестіріп отыру, осы мақсатқа жетуге мүдцелі барлық 
субъектілердің күш-жігерін жұмылдыру, компанияның жұртшылық 
алдындағы жағымды имиджін қалыптастыру жэне қолдап отыру.

Қызметінің негізгі бағыттары:
Компания басшылығы алға қойған міндетгер ауқымында РК- 

қызметгің барлық бағытгары бойынша стратегиялық жэне егжей- 
тегжейлі жоспарларды талдап жасау жэне жүзеге асыру.

Компанияның РК-идеясын жэне тосын жаңалық болып та- 
былатын бірегей ұсыныстар ойлап табу, бұқаралық акциялар 
ұйымдастыру.
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Белім қызметкерлерінің іс-шаралар жоспарларын орындауына 
бақылау жасау.

Жұмыстың негізгі мақсаттарына қол жеткізуге жэрдемдесетін 
іс-шаралар жасау үшін сыртқы ортаны бақылап отыру жэне компа- 
ния қызметіне жүртшылықтың көзқарасын талдау.

Компания қызметіне қатысы бар түстарда әлеуеметтік-саяси 
процестерге болжам жасау. •

Қоғамдық пікірді қалыптастыратын лидерлермен -  саясатшы- 
лармен, мэдениет, гылым қайраткерлерімен араласу.

Қажетті жұмыстарды орындау үшін сыртқы үйымдарды 
таңдау.

РК-шаралар кешенін жүзеге асыру барысында алынган 
нәтижелерді жэне жалпы алғанда РК-науқаны тиімділігін талдау.

РК-науқанын өткізу жөніндегі есептер стандарттарын жасау.
Бөлімнің күнделікті жүмысына оперативті бақылау жасау.
Компанияның қүрылымдық бөлімшелерінің тапсырыстары 

бойынша көмек көрсету жэне кеңес беруді қамтамасызу ету.
Компанияның бизнес-жоспарын эзірлеу барысында РК саласы 

бойынша үсьшыстар беру.
Лауазым иелеріне қойьшатын дэстүрлі талаптар:
Жасы: 25-тен жогары. Білімі-жоғары. Осындай лауазымда 

істеу тэжірибесі- үш жылдан эрі қарай. РК-науқандарын жүргізу 
тәжірибесі болуы, жүмыстың бүкіл процесін білуі қажет жэне 
жүртшылықпен жақсы қарым-қатынаста болғаны жөн.

Имиджмейкер.
Жүмысының негізгі мақсаты-компанияның және/ немесе 

лидердің жағымды имиджін қалыптастыру.
Қызметінің негізгі бағытгары.
Компанияның немесе жеке түлғаның имиджін жасау. 

Лидерлердің, үйымдардың, партиялардың насихаттық жэне жар- 
нама науқандарын өткізу.

Имидж субъектісіне мақсатты аудитория-жүртшылықгың 
жылы көзқарасын қамтамасыз ету.

Саяси жэне коммерциялық қүрылымдардың, оқиғалардың, 
фигуранттардың барынша тиімді эрі үтымды образын модельдеу
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негізгі міндеті болып табылатын коммуникациялық технология- 
ларды енгізу.

Лауазым иесіне қойылатын талаптар.
БІлімі. Жоғары (РК немесе журналистика). Жасы: 25-тен 

жоғары. РК-қүрьшымдарда кемінде екі жыл жүмыс тәжірибесі, 
ақпаратты басқару теориясын білуі, жалпы білім деңгейі жоғары 
болуы тиіе. Жүмыс саласы бойынша ғылыми басылымдарда 
жарияланған мақалалары болғаны артықтық етпейді.

БАҚ-пен жүмыс істеу жөніндегі менеджер.
Жүмыс мақсаты -  компанияның эфирде, сондай-ақ баспасөз 

беттерінде ақпараттық түргыдан тиімді көрінуін қамтамасыз ету.
Қызметінің негізгі багыттары:
Медиа-рилейшнз — БАҚ өкілдерімен ұдайы қарым-қатынаста 

болу.
Компанияның қызметі туралы теледидар мен радиода 

жаңалықгардың, сюжеттер мен өзге де материалдардың шыгуын 
қамтамасыз ету үшін арнайы ақпараттық түжырымдама мен жос- 
пар әзірлеу.

Баспасөзде ақпараттық жэне тақырыптық жарияланымдар 
шығару түжырымдамасы мен жоспарларын жасау.

Бүқаралық ақпарат қүралдарында компания қызметіне 
арналған ресми хабарламаларды, түсіндірмелер мен өзге де 
ақпараттық (журналистік) материалдарды тарату.

Танымал теледидар жэне радиобағдарламаларда компания 
өкілдерінің қонақ немесе сарапшы ретінде қатысуы жөнінде 
келіссөздер жүргізу.

Бүқаралық ақпарат қүралдарында компания қызметі туралы 
мақалалар жариялауды, сюжеттер орналастыруды үйымдастыру.

Қол жеткен келісімдерге сэйкес бүқаралық ақпарат 
қүралдарында компания қызметі туралы хабарламалардың 
(мақалалардың, сюжеттердің, т.б.) шығуын бақылау.

Компания басшыларының баспасөз мәслихатгарына, брифин- 
гтеріне, интервьюлеріне журналистердің қатысуын үйымдастыру.

Оперативті ақпаратгық-анықтамалық жүмыс — компания 
қызметі туралы БАҚ жэне өзге де сыртқары үйымдар сүрауларына 
жауап әзірлеу.
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Компания туралы газет материалдарын, теле- жэне радиоха- 
барлар әзірлеу үшін дерек жинап жүрген журналистерге көмек 
көрсету.

Компания қызметін жарыққа шығаратын журналистерді ак- 
кредитациялау.

Компанияньщ арнайы жобаларына ақпараттық қолдау көрсету 
жөнінде БАҚ-пен (теледидар, радио, баспасөз, ақпараттық агент- 
тіктер, Интернет) келіссөздер жүргізу.

БАҚ материалдарына жүйелі түрде оперативті талдау жасау, 
компания қызметі жөнінде жарық көрген ақпарат туралы басшы- 
лық үшін есептер және аналитикалық жазбалар әзірлеу.

Компания қызметі жөнінде жарық көрген деректердің 
нақгылығын тексеру. Қажет жағдайда түсіндіру және теріске 
шығару хаттарын әзірлеу.

Қойылатын талаптар: Білімі: жоғары (журналистика фа- 
культеті). Жасы: 25-тен жоғары. Орталық бүқаралық ақпарат 
құралдарындағы кемінде 2 жылдық жүмыс тәжірибесі, элек- 
трондық БАҚ пен баспасөзде жақсы таныстарының болуы шарт.

Журналист.
Жүмысының негізгі мақсаты -  бүқаралық ақпарат қүралдары 

үшін компания қызметі жөнінде ресми хабарламалар әзірлеу, 
бөлімнің оперативті жүмысына жэне РК-шараларына қажетті 
мэтіндік материалдар жазу.

Қызметінің негізгі бағыттары:
Буқаралық ақпарат қүралдарында орналастыру үшін мақала- 

лар жЬне басқа ақпараттық материалдар жазу.
Бүқаралық ақпарат қүралдары үшін компания қызметі туралы 

баспасөз релиздерін жазу.
Компания қызметі туралы кітаптар мен брошюралардың 

мәтіндерін жазу.
Шақырулардың, коммерциялық үсыныстардың, пресс-папкі- 

лердің, бюллетеньдердің, каталогтар мен өзге де сый бүйымдардың 
мәтіндерін жазу жэне түзету.

Басшылықгың тапсырмасы бойынша ресми хат алмасу 
мэтіндерін жэне басқа материалдарды тексеру.
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Қойылатын талаптар. Білімі: жоғары (журналистика фа- 
культеті). Жасы — 25-тен жогары. Орталық бүқаралық ақпарат 
кұралдарындағы кемінде екі жылдық жүмыс тәжірибесі болуы ке- 
рек. Бүқаралық ақпарат қүралдарында жарияланған материалдары 
(20 шақты) болғаны жөн.

Спичрайтер.
Жүмысының негізі мақсаты -  компания басшылығының 

көпшілік алдындағы сөйлейтін сөздерінің мэтіндерін жазу.
Қызметінің негізгі бағыттары:
Интервью, баспасөз мэслихаттары, брифингтер және басқа 

жария шаралар үшін мэтіндік материалдар жазу.
Компания басшылығының ресми хат алмасуы үшін мәтіндер 

эзірлеу.
Өкілеттік материалдар эзірлеу.
Басшылықтың тапсырмасы бойынша дайын мәтіндерді тексе-

ру жэне редакциялау.
БАҚ өкілдерімен күнделікгі жүмыс істейтін, жүртшылықпен 

байланысты жан-жақты жолға қойған үйымдардың баспасөз 
қызметінің штатында сондай-ақ ресми ақпаратты тарату жөніндеғі 
маман болады. Оның негізгі мақсаты компанияның стратегиялық 
РК-жоспарына сэйкес мекемеде болып жатқан оқигалармен 
жүртшылықгы жедел хабардар ету болып табылады.

Жедел ақпарат тарату жөніндегі маманның негізгі қызмет 
бағыттары мыналар болып табылады:

Компания қызметі туралы жаңалықтар алу үшін ішкі 
құрылымдық бөлімшелер басшыларымен жедел байланыста болу.

Алынған ақпаратты өңдеу, өзіндік ақпарат ағынын 
қалыптастыру.

Жаңалықтарды тарату үшін бөлім басшылығымен келісу жэне
оның рүқсатын алу.

Жаңалықгар және ақпарат агенттіктерінің таспаларында, 
сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру үшін 
ақпараттық хабарламалардың мәтіндерін қүрастыру.

Жекелеген бұқаралық ақпарат құралдарының талаптары мен 
сұраныстарына сәйкес жаңалықты материалдардың формасы мен 
стилін бір қалыпқа түсіру.
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Жаңалықгы материалдарды ақпарат арналары мен бұқаралық 
ақпарат құралдарына тарату.

Жаңалықтар адресаттарының ақпараттық өнімдеріне жүйе- 
лі талдау жасау. Компания қызметі туралы ақпаратгық хабар- 
ламалардың жариялануы жөнінде басшылыққа арнап есептер және 
аналитикалық жазбалар құрастыру.

Ақпарат тарату маманына қойылатын талаптар мыналар: 
Білімі: жоғары (журналистика факультеті). Жасы -  25-тен жоғары. 
Бүқаралық ақпарат құралдарында кемінде екі жылдық жұмыс 
тәжірибесі болуы, коммуникация теориясын білуі шарт. БАҚ-та 
жарық көрген 20 шақты материалы болуы керек.

Саясатта, экономикада жэне элеуметтік өмірде аса маңызды 
рөл ойнайтын мекемелердің баспасөз қызметтерінде эдетте 
аналитикалық топ ұйымдастырылады. Аналитиктер социология, 
саясаттану, саяси жарнама, РК, элеуметтік жэне экономикалық 
процестерді басқару сияқты ғылым салаларының өкілдері болып 
табьшады. Олардың міндеті -  баспасөз қызметінің практикалық 
жү-мысын жүртшьшықпен байланыстың тиімділігін артыруға сеп- 
тігін тигізетін ғьшыми-зерттеу бағдарламаларымен байланысты- 
рып отыру. Бүл мақсатты жүзеғе асыру үшін аналитикалық топ:

— Редакциялық қызметке, БАҚ аудиториясына социологиялық 
зерттеу жүргізудің түжьфымдамалары мен бағдарлама- 
ларын әзірлейді, журналистік жүмысқа қатысты ұсыныстар 
береді;

-іҚ о ға м  дамуының, экономиканың, элеуметтік өмірдің 
көкейтесті проблемалары бойынша шығармашылық үжым- 
дарға, журналистерге, қоғамдық тілшілерге кеңесшілік 
қызмет көрсетеді;

-  Журналистік практика, саяси жарнама, РК мәселері бойын- 
ша конференциялар, «Дөңгелек үстелдер», актуальды 
пікірталастар мен талқылаулар өткізу мақсатында ғылыми 
күштермен (қоғамтанушыдармен, атап айтқанда саясатга- 
нушылармен, журналистика зерттеушілермен) байланыс 
орнатады;
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-  Баспасөз қызметінің аналитиктері айналысатын мэселелер 
ауқымындағы кітаптарға, брошюралар мен басқа да кітап 
өнімдеріне рецензиялар береді;

-  РК, имидж, абырой-бедел, паблисити саласында сая- 
си науқандар, арнайы оқиғалар тұжырымдамаларын 
әзірлейді.

Аналитикалық топ қүрамына сондай-ақ шолушы кіреді. 
Шолушының негізғі міндеті ғазет-журнал беттерінде, теледидар 
жэне радио хабарларында белгілі бір проблемалардың жарық 
көруін қадағап отыру, оның сапасын анықгап, қарастырылып 
отырған ахуалдың өрбуіне болжам жасау, үсыныстар, түжырымдар 
беру. Кезекті баспасөз мэлихатына эзірлік барысында шолушы 
проблеманың тақырыптық досьесін қалыптастырып, түрлі 
анықтамалар мен жаднамалар әзірлейді. Шолушы журналистік 
қызметпен тікелей таныс болуға міндетгі.

Үлкен мекемелердің баспасөз қызметтерінде аталған 
қызметкерлерден бөлек фототілші, видеооператор сияқты 
мамандықөкілдері де болуы мүмкін. Баспасөз қызметініңшығарма- 
шылық тобындағы меншікті тілшілер, ТВ-репортерлер мен опера- 
торлар БАҚ редакциялары үшін материалдарды өздері эзірлеп бере 
алады.

Халықаралық деңгейдегі ірі үйымдардың баспасөз қызметгері 
техникалық түрғьщан жақсы жарақтандырылуымен ерекшеленеді. 
Әдетте олар соңғы үлғідеғі телефондар мен телетайптарды, факс- 
терді, компыотерлер мен электронды дерек банктерін, ішкі теле- 
дидар жүйесі мен радиожелісін, автоматтандырылған ақпараттық- 
анықтамалық пунктгерді иеленіп, кітапшалар, пресс-релиздер мен 
өзғе де баспа өнімдерін шығара алады, сондай-ақ оларда қызмет 
көрсету сервисі де (тамақтандыру, экспедиция, көлік, т.б.) жолға 
қойылған.

Журналистерді аккредитациялау. Акредитациялау тобы жур- 
налистерге аккредитация кэртішкелерін, сондай-ақ теледидардың 
шығармашьшық бригадаларының, фототілшілердің жүмысын 
қамтамасыз ететін құжаттар береді, БАҚ өкіліне бекітілген жеке 
пресс-бокстың кілтін табыс етеді. БАҚ өкілдерін аккредитация-
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лау квоталарын экімшілік басшылығы, баспасөз қызметінің же- 
текшісі редакциялардан тұскен өтініштер санына, бөлмелердің 
техникалық мүмкіндіктеріне (журналистердің жұмыс орындары, 
байланыс құралдарының «қуаты», т.б.) орай айқындайды. БАҚ 
редакцияларының өтініштері мен квотаға сәйкес аккредитациядан 
өткен журналистер аккредитациялық анкета толтырады.

Баспасөз қызметінің жетекшілері журналистерге арнап баспа- 
сөз мэслихаттарын өткізіп, мэдени бағдарламалар ұйымдас- 
тырады.

Баспасөз хатш ысы

Баспасөз қызметіндегі басты тұлға баспасөз хатшысы бо- 
лып табылады. Ол өз қызметінде үш функцияны: ақпараттық, 
қоғамдық-саяси жэне басқарушылық атқарымдарды жүзеге 
асырады. Оның қызметі басшылықтьщ жұртшылықпен және 
бұқаралық ақпарат құралдарымен карым-қатынас стилін бедерлеп 
көрсетеді. Жұртшылықты өз мекемесінің қызметімен ұдайы ха- 
бардар етуге ұмтыла отырып, баспасөз хатшысы апталық баспасөз 
мэслихаттарында, ай сайынғы кездесулерде немесе маңызды 
оқиғалардан (жаңа шешімдер қабылдау, жаңа тағайындаулар) 
кейін іле-шала журналистермен әрдайым жүздесіп отырады. Жур- 
налиітермен кездесулер арқылы баспасөз хатшысы қызметінің 
ақпараттық функциясы жүзеге асады. Журналистермен жұмыс 
істеу барысында баспасөз хатшысы олардың даярлығы жоғары 
мамандар екендігін әрі проблеманың мәнін жете түсінетіндіктерін 
есепке алуы, редакцияға (немесе телефонға) асыққандықган, 
берілетін жаңалықтарға өз мақаласын немесе есебін енгізіп 
үлгіруге тырысатындықган журналистер баспасөз мәслихатын 
аяқгамай кетіп қалатындықгарын ескеруі керек. Сондықган да 
журналистердіңуақытын үнемдеуге көңіл бөліп, белгіленген регаа- 
ментгі сақтау үшін оларға берілетін ақпарат қысқа да нұсқа болуы, 
«тоқсан ауыз сөз тобықгай түйінге сыюы», маңызды ақпарға баса
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назар аударьшуы керек. Баспасөз мәслихаттарына журналистердің 
қатысуы мақаланың жарық көретіндігін емес, тақырыпқа ынта- 
ықылас аударьшғандығын білдіреді.

Тілшілер алдында сөйлей отырып, баспасөз хатшысы уақи- 
ғаның егжей-тегжейін баяндайды, ой-пікірлерді, қосымша 
айғақ-дэлелдерді келтіреді, балама көзқарастарды ұсынады, 
сөйтіп басшылықгьщ іс-қимьшына, басқарушылық шешімдерге 
түсініктеме береді, түрлі көзқарастарды бүкпесіз қарастыру, оппо- 
ненттеріне құрмет білдіру арқылы жұртшылық сенімінен шығады. 
Түсінікгеме беру өнері арқьшы баспасөз хатшысының қоғамдық- 
саяси функциясы жүзеге асады. Өз түсінікгемелері арқьглы ол 
сол кезеңде маңьгзды болып отырған қоғамдық қатынастарды 
айқындап, баспасөз мэслихаттарында талқыланатын оқиғалардың 
мэн-жайын білуге мүдделі әлеуметгік институттарға үн қатады.

Ақыр-соңында, баспасөз хатшысы арқылы көп жағдайда 
басшылықтьщ бұқаралық ақпарат құралдарымен, жұртшылықпен 
кері байланысы жүзеге асырылады. Баспасөз хатшысы жария 
ететін жағымды-жағымсыз ақпаратқа жауап реакция ұйым ішінде 
дереу белгілі болып, мұньщ өзі баспасөзбен қарым-қатынас стилін 
өзгертуге мұрындық болады. Баспасөз хатшысының басшьглық 
пен жұртшьшық арасындағы кері байланысқа араласуы оның 
қьгзметінің басқарушьшық функциясьгн жүзеге асырады.

Объективтілік, жеделдік, шьгнайьшық, оқиғаньг жария етуде- 
гі немесе түсініктеме берудегі ақпараттьгқ толымдылық баспасөз 
хатшысы қызметінің принциптері болып табьгладьг, оньщ ой- 
толғамдарьгның беделділігі лауазьгмньгң ресми мәртебесімен, 
сондай-ақ ұйымның, билік құрьшымьгның мәртебесімен нығая 
түседі.

Баспасөз хатшысьшың жұмьгс күні өте тығыз: ол басшыльгқ- 
пен іскерлік жағдайда жолығысып, түрлі жинальгстар мен 
мәжілістерге қагьгсады, жедел ақпаратпен танысып (құжаттарды, 
мәлімдемелерді, ішкі (қызметтік) ақпаратты, баяндамалар- 
ды жэне шолуларды оқып) шығады, поштаға талдау жасайды, 
құлақтандырылып қойылған баспасөз мәслихаттарына даярлық 
жасайды, баспасөз мэслихатгары мен брифингтер өткізеді, жур- 
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налистермен (редакциялармен) бейресми жағдайда кездеседі, 
басшылыққа арнап ақпараттық топтамалар әзірлейді, басшы 
іссапарға шыққанда еріп жүреді. Оның эр күні түрлі оқиғалар мен 
жаңалықтарға толы.

Баспасөз хатшысының айрықша міндеттерінің бірі -  басшының 
сөзін жазу (ірі үйымдарда бүл жүмыспен арнайы маман-спичрай- 
теР аиналысатыны жоғарыда аитьшды). Эрбір сөзде баспасөз хат- 
шысы басшының тыңдарман, көрермен жазбай танитын сөйлеу 
мэнерін, имиджін сақтауы қажет; өз бастығының әрбір сөзін белғілі 
науқанға, оныңтүрақты қызмет өрісінің бағыттарына бағындыруы; 
аудитория назарын басшының кезекті сөйлеген сөзіне (мэтінге 
тыңдарманды елең еткізер ақпарат қосу арқылы) аударуға; эзіл- 
қалжыңды, қанатты сөздерді орынды пайдалану арқылы шешен 
сөзіне ықылас оятуға тиіс.

Сөз жазуға тек баспасөз хатшысы ғана емес, сондай-ақ 
басшының өзі, оның кеңесшілері, сөзде көтеріліп отырған мэселе 
бойынша сарапшылар да ат салысады. Бүл басшы командасының 
шыгармашылық тобының шығармашылық жүмысы (кеңесшілер 
мен референттер сөздің үсынылған нүсқасын қарап шығып, 
түзетулер енгізеді) болып табылады. Басшының өзі болса сөздің 
композициясын да, дэлелдемені де толығынан өзғерте алады.

Баспасөз хатшысының бүкіл қызметі түрлі талаптармен, 
ережелермен, регламенттермен жэне процедуралармен реттеліп 
отырады. Ол «екі маиданға» жүмыс істейді: «өз» қамына қоса ол 
бас^ығының да бүкіл іс-эрекетінен хабардар болады. Басшының 
күнделікті тығыз графигіндегі кез келген бос уақытты баспасөз 
хатшысы кеңес алуға, түжырымдар жасап, кезекті сөздер мен 
баспасөзге арналған мэлімдемелер жоспарын қүруға, ағымдағы 
баспасөз мэслихаттарын өткізуге пайдаланып қалуға тырысады.

Басшының командасына қатыстылық лидермен қатар жүмыс 
істегенде баспасөз хатшысын саналы түрде көлеңкеге, екінші 
планға ауысуға итермелейд і. Журнал истермен ұйымдастырушылық 
жүмыс барысында баспасөз хатшысы өз талантын көрсетсе де, 
оның бүкіл жеке табысы басшының, команданың, белгілі бір 
қүрылымның абырой-беделіне қосылады. Режиссер актердің ойы-
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нына барын салатыны тэрізді баспасөз хатшысы да өз лидерінің 
ресми мэлімдемелерінің жүрттың көңілінен шығуы үшін тыры- 
сып бағады. Осы орайда қоғамдық-саяси немесе экономргкалық 
(коммерциялық) қарым-қатынастарға байланысты қайсыбір оқи- 
ғаға өз көзқарасын білдіруі орынсыз саналады. Баспасөз хатшысы- 
ның өзі өткізген баспасөз мэслихатгарының қорытындылары 
бойынша аналитикалық шолулар жазып, журналистермен 
шығармашылық сайысқа түсуінің, оларға «журналистиканың 
озық үлгісін» көрсетуінің қажеті де шамалы. Мүның бэрі баспасөз 
хатшысының өзіне жүктелген тікелей міндеттен-журналистермен 
үйымдастыру жүмыстарын жүргізуден ауытку болып табылады. 
Баспасөз қызметі жетекшісінің өзге қаламгерлер қолына түсе бер- 
мейтін ақпаратты пайдаланатын мүмкіндігі бар, міне, осыдан келіп 
баспасөз хатшысы өзінің қызмет жағдайын асыра пайдаланады де- 
ген пікір туындауы ықтимал.

Сөйтіп, алымды баспасөз хатшысы ақпараггың қайнар көзі бо- 
луы керек, журналистер тек сонымен ғана сөйлесуге үмтылулары 
тиіс, себебі ол басшылықпен күніне бірнеше мэрте жолығысады, 
жақсы хабардар болып, бағдарламаларды жасауға, талқылау мен 
жүзеге асыруға, түйінді шешімдерді қабылдауға қатысады, сондай- 
ақ басшыны журналистермен жүздесуге даярлайды, сондықган да ол 
бүқаралық ақпарат қүралдарының назарын аудара алатын ақпараттық 
желеу табуға жэне ақпаратты мүдделі жүртшылық топтарына жеткізу 
үшін мүмкін болған барлық қүралды пайдалануға тиіс.

3.3.1. Баспасөз мэслихаты
Журналистермен жүмыс істеу барысында баспасөз хатшы- 

сы жүзеге асыратын үйымдастыру шараларының бірі — баспасөз 
мәслихаты. Түрақгы баспасөз мэслихаттары арнайы жабдыкталған 
жайларда — баспасөз клубтарында, конференц-залдарда, журналис- 
тер клубтарында, баспасөз орталықгарында өткізіледі. Оларда стан- 
ционар қүрал-жабдық: микрофондар, ТВ-камералар, жарықгандыру 
қүрылғылары, телевизия қабылдағыштар, телефакс жэне телефон 
байланысы, Интернет, техникалық қызметтер-фотолаборатория, 
үйымдастыру техникасы, ілеспе аударма жүйесі, аккредитация жэне



қауілсіздік қызметтері, дэрігерлік пункт, дэмхана, газет-журналдар, 
кеңсе гауарлары, сый бұйымдар сатылатын дүңгіршектер болады.

Баспасөз мэслихагы журналистерге онша таныс емес орында 
өткізілсе, арнайы сызба арқылы қалай жету керектігін түсіндіріп, 
көлік тоқгайтын орындарды көрсету қажет. Мэслихат өткізілетін 
орын таңдалғаннан кейін мына төмендегілерге назар аудару кажет 
болады:

— Орын саны шақырылған журналистер санына сэйкес кел- 
гені жөн, сондай-ақ қосымша 10-15 орын ұстау керек;

— Қызмет көрсететін адамдар тапсырылған іске жауапкер- 
шілікпен қарайтын білікті мамандар болганы дұрыс;

— Таратылатын материал жеткілікті болуы тиіс, эрбір жур- 
налист үшін пресс-кит, яғни пресс-релиздер, 5-6 беттік 
қосымша материалдар, фотографиялар, графиктер мен диа- 
граммалар, үйым туралы егжей-тегжейлі мэліметтер, сөз 
сөйлеушілердің тізімі жэне сөздердің қысқаша мазмұны, 
ұйым менеджерінің визит кэртішкесі эзірленеді. Пресс- 
китке сондай-ақ фирма өнімінің шағын үлгілері (логотип 
басылған пластик дорба, блокнот, қалам, т.б.) кіруі мүмкін;

— Аудио жэне бейне техника арнайы орында түруы жэне тек- 
серілуі қажет;

— Баспасөз мәслихаты аяқталған соң эксклюзивті интервью 
алғысы жэне редакцияға жедел хабар жеткізгісі келетін 
журналистер үшін бос бөлме қарастырылғаны жөн, бүл 
бөлмеде жүмьгс үстелдері, телефон-факстер, телекоммуни-

і кация қүралдары болуға тиіс.
— Баспасөзмәслихатындасөйлеушілералдындаолардыңаты- 

жөндері, лауазымдары жазылған тақталар түруы керек.
Баспасөз қызметі редакцияларға алдын-ала шақыру жібе- 

реді, келетін журналистердің тізімін алады. Бүл эсіресе баспасөз 
мэслихатынан соң коктейль немесе фуршет үйымдастырғанда 
қонақтар санын білу үшін қажет.

Мәслихат өткізудің қолайлы уақыты таңғы 10-нан түскі 
3-ке дейінгі кезең, себебі журналистер материалдарын кешкі 
жаңалықгарға дейін эзірлеп үлгіре алады.
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Баспасөз мэслихатын өткізу сценарийінде орындаушылар 
көрсетіліп, бөлінетін уақыт (минутына дейін) есептеледі, атап 
айтқанда:

• Мэслихат ашылып, оны ұйымдастырушылар таныстыры- 
лады:

• Жүргізуші кіріспе сөз сөйлейді;
• Шешендерге сөз беріледі, хабарламалар жасалады;
• Сүрақтарға жауап беріледі;
• Мәслихат жабылады;
• Слайдтар, бейнероликтер көрсетілетін, сусындар үсыны- 

латын бейресми бөлім де қарастырылады.
Баспасөз мэслихатын баспасөз хатшысы (немесе баспасөз 

орталығы РК—агенттіктің, баспасөз клубыныңжауапты қызметкері) 
жүргізеді, аккредитацияланған журналистерге арналған мэдени 
бағдарламаны да баспасөз қызметі қамтамасыз етеді.

Баспасөз мэслихаты бір сағат ішінде аяқталуы қажет, сүрақ- 
жауапқа әдетте 15-20 минут бөлінеді. Соңғы сүрақ әдейі бөліп 
көрсетіледі де, оған жауап берілгеннен кейін баспасоз мэслихаты 
жабылады.

Журналистерге баспасөз мэслихаттарынан бөлек брифинг- 
тер де үйымдастырьшады. Брифингке бөлінетін уақыт қысқа 
болғандықган әдетте сүрақтарға жауап берілмейді. Төмендегі 
суретте баспасөз мэслихаты мен брифингтің ерекшеліктері 
көрсетілген.

5-кесте. Баспасөз мәслихаты мен брифинг

Шараның атауы Жалпы сипаттамасы Өткізу ерекшеліктері
Баспасөз
мэслихаты

Шакырылу себебі-ұйым жэне 
жұртшылык үшін елеулі мэні 
бар оқиға туралы ақпаратгы кен 
аудиторияга жеткізу. Баспасөз 
мэслихатына ұйымның бірінші 
басшысының катысканы жөн.

¥зактығы-1-2 сағат. 
Сұхбаттасу-диалог орын 
алады. Үйым өкілдерінің 
сөздері мен журналистер 
сұрактарына берілетін 
жауаптардың аракатынасы 
үштің біріндей болады.
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Брифинг Баспасөз мэслихатымен
салыстырғавда ағымдағы,
тұракты өткізілетін шара
болып табылады, оған арнайы
ақпараттық желеудің де қажеті
шамалы. Бұл-жүргізілген
жұмыс жөніндегі есеп (мәселен,
ішкі істер министрлігінің). Бри-
фингті баспасөз хатшысы неме-
се арнайы өкіл өткізе алады.

Ұзақтығы -30-45 минут. 
Монолог - үйым өкілі өзі 
ғана сөйлейді. Сұраққа 
жауап сирек беріледі.

3.3 .2 . Баспасөз релиздері (пресс-релиздер)
Баспасөз релиздері бұқаралық ақпарат құралдарымен тұрақты 

да сенімді байланыс орнату құралы, ұйымның ақпараттық саясаты 
тетіктерінің бірі болып табьшады. Оған қойылатын негізгі талап- 
қысқалық пен нақтьшық. Бір ғана оқиға немесе жаңалық жөнінде 
баяндайтын баспасөз релизінің көлемі 1 -2 беттен аспайды. Баспасөз 
релиздерінің анонс (пресс-релиз-анонс) жэне жаңалық (пресс-ре- 
лиз-жаңалық немесе ньюс-релиз) сияқгы түрлері бар. Пресс-ре- 
лиз-анонс журналистер назарын алда болатын оқиғаға аударса, 
ньюс-релиз орын алған оқиғатуралы баяндайды.

Баспасөз релиздерімен қатар бэкграундер (кеңейтілген 
баспасөз релизі), сұрақ-жауап парағы (сүрақ-жауап формасын- 
да берілетін бэкграундердің бір түрі), факт-парақ (ағылшынша 
&сІ-$һее1, статистикалық деректерғе негізделетін, анықтама 
түрінде берілетін бэкграундердің бір түрі), өмірбаян (мұнда 
ақпарйттық оқиғаның «кейіпкері», мәселен, үйым басшысы туралы 
эңгімеленеді), мәлімдеме (компанияның бірінші басшысының, са- 
яси лидердің экономикадағы жэне саяси-элеуметгік өмірдегі ахуал 
туралы төл сөзі), ұйым басшылығының мақаласы сияқты өзге де 
медиақұжаттар бар.

Баспасөз релизінің композициялық-мазмұндық құрылымы 
мына төмендегідей.

Бас тақырыбы: ұйымның атауы, байланыс ақпараты (соңында 
тағы да қайталанады).

Тақырыбы: өте қысқа, мэнді де мазмүнды болуга тиіс.
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Алғашқы абзац, немесе лид-кейінірек сөз болатын оқиғаның 
немесе жаңалықтың мэн-жайы.

Неғізгі мэтін: мұнда фаюура-цифрлар, фактілер мен түсінік- 
темелер беріледі.

Компания туралы ақпарат.
Байланыс ақпараты: телефон, факс, электронды пошта адресі, 

БАҚ-пен байланысқа жауапты тұлғаның аты-жөні, лауазымы.
Жұртшылықпен байланыс жөніндегі батыс зертгеушілері «5\¥  

және 1Н» ережесін ұсынады, оған сэйкес баспасөз релизінде мына 
сауалдарға жауап берілуі тиіс:

Ш  -  Кім? \Уһа1? -  Не? ^һеп? -  Қашан? Ү/һеге? -  Қайда? 
Ү/һу? -  Неге? Но\ү? -  Қалай?

Қазіргі таңда баспасөз релиздерін таратудың ең тиімді жолы 
электронды пошта арқылы жөнеліу болып табьшады.

_  _  Басгіасөз қы зм еті м ам аны на қойы латы н
талагггар ___________________

Баспасөз қызметінде жоғары оқу орындарын «жұртшьшықпен 
байланыс» және «журналистика» мамандықгары бойынша бітір- 
ген түлекгер жұмыс істеуге тиіс. Біздің елімізде «журналистика» 
мамандығы бойынша білім беру тарихы жарты ғасырдан асса, 
«жұртшылықпен байланыс» бойынша кадр даярлау еқді ғана қолға 
алынуда. Міне, сондықган да мемлекетгік мекемелердің, қоғамдық 
ұйымдардың, коммерциялық құрьшымдардың жұртшылықпен 
байланыс қызметгерінде негізінен алғанда журналистер, ішінара 
филологтар мен экономистер, саясаттанушылар жұмыс істеуде.

Баспасөз қызметтерінің жұмыс ауқымы тек бұқаралық ақпарат 
құралдарымен байланыс жасаумен ғана шектелмейді. Сондай-ақ 
олар ұйымның жағымды имиджін қалыптастыру, жұртшылықпен 
тұрақты қарым-қатынастарды жолға қою мәселелерімен де айна- 
лысады. Сондықган да баспасөз қызметгері мамандарының білім 
деңгейіне қойылатын талагггар да жоғары. Болашақ баспасөз хат- 
шылары мен жұртшылықпен байланыс жөніндегі кеңесшілер
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жалпы гуманитарлық жэне әлеуметгік-экономикалық, жалпы 
математикалық жэне жаратылыстану пэндерін игерулері керек.

Жоғары оқу орынында оқу барысында студентгер қайсыбір 
фирма, ұйым, саяси партия жэне олардың лидерлері туралы пікір 
қалыптастыру ғылымы мен өнерін меңгеруге тиіс. Бұл үшін олар 
юриспруденция, журналистика, жұртшылықпен байланыс, саясат- 
тану, әлеуметтану, риторика, экономика, маркетинг, менеджмент, 
жарнама саласында арнайы білім алып, тиісті кэсіпорындармен, 
ұйымдармен жэне мекелермен, олардың басшыларымен, сондай- 
ақ «өз» жұртшылығымен арадағы коммуникацияны жолға қойып, 
қолдап отыруға дағдыланулары тиіс. Сондай-ақ олар мақсатты 
бағытталған шынайы да толымды ақпарат негізінде үйлесімді де 
оң қарым-қатынас орнатуды көздейтін жұмыс ұйымдастыруға 
үйренулері керек. Міне, сондықтан да баспасөз қызметтерінің 
мамандарына қойылатын талаптар ауқымда да жоғары болып та- 
былады. Әдетте бұл талаптардың қатарында жалпыгуманитарлық 
жақсы даярлықты, кэсіптік технология ерекшеліктерін білуді, 
ой-қиял кеңдігін, кісілермен жақсы қарым-қатынас жасай білуді, 
иландыра алу қабілетін, үйымдастырушылық қасиет пен эзіл- 
қалжыңды түсіне білуді, жазу қабілетін жэне басқаларды атайды.

Дамыған елдердегі жүртшылықпен байланыс бойынша 
білім беру стандарттары мамандардың мэтінмен жүмыс істеу 
негіздерін меңгеріп, шетел тілдерін, түрлі бүқаралық ақпарат 
қүралдары технологияларын игерумен қатар менеджментті, эко- 
номиканы, элеуметтануды, РК теориясын, психологияны, статис- 
тиканы жэне басқа пәндерді жақсы білуді талап етеді. Қазақстан 
Республикасының жоғары жэне жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру мамандықтарының сыныптамасына-классификаторына 
сәйкес 051400 «Жүртшылықпен байланыс» мамандығы бойынша 
бакалавриат пен магистратурада, сондай-ақ докторантурада білім 
алуға болады.

Жоғары оқу орынын осы мамандық бойынша аяқтаған маман- 
дар мына төмендегі салалар бойынша үсыныстар жасауға жэне 
ғылыми зерттеулер жүргізуге қабілетті болулары тиіс:
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-  Ішкі саяси және халықаралық өмір қүбылыстары мен про- 
цестері;

-  Үлтаралық, этносаралық жэне халықаралық қарым- 
қатынастар;

-  Қаланың, облыстың, аймақтың және еліміздің, сондай-ақ 
қазірғі элемнің әлеуметтік-экономикалық проблемалары;

-  Жалпыпланеталық, жалпыхалықтық, аймақтық жэне жер- 
гілікті ақпараттық ағындар;

-  Ғылыми жэне мәдени ынтымақтастық;
-  Ішкі жэне сыртқы саясатгы ақпараттық қамтамасыз ету;
-  Ел ішінде жэне шет елдерде қоғамдық пікір қалыптастыру;
-  Бірыңғайхалықаралықэкономикалық, экологиялық, мәдени 

жэне ақпаратгық кеңістік қүру;
-  Жаһандану процестері;
-  Қарусызданумен, қауіпсіз дүние қүрумен қатысты процес- 

тер.
Ресейлік ғалым М.А.Шишкина баспасөз қызметгерінің маман- 

дарына қойылатын негізгі талаптарды былайша түжырымдайды:
Бүқаралық ақпарат нарығы жэне оның құрылымы, басқару 

принциптері, мазмүндық бағыттылығы, типтік жэне түр сипатта- 
малары, баспа, теле жэне радиоөндірісі технолоғиясы, басылым- 
дар мен бағдарламалар рейтингі, бағалық жарнама саясаты туралы 
білімі болуы;

Бастапқы ақпаратгы жинау мен өндеу, оны заметка, сүхбат, 
корреспонденция, мақала, репортаж, хроника мен есеп сияқты 
кең таралған жанрларда жазып шығу тэрізді қажетті журналистік 
машықтары болуы қажет. Журналистік қызмет жеке техникалық 
қүралдармен: дикгофонмен, фотокамерамен, компьютермен жэне 
басқалармен жақсы таныс болуды көздейді.

РК субъектісінің салалық ерекшелігі, яғни баспасөз қызметінің 
жүмыс өрістері мен мазмүны жөнінде кең хабардар болуы, кәсіби 
бағыттағы БАҚ-салалық немесе мамандандырылған басылымдар- 
ды, телерадиобағдарламаларды, қажетті тақырып аясында қалам 
тартып жүрген журналистерді жақсы білуі қажет.
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М.А.Шишкина сөйтіп, баспасөз қызметінің мамандарына 
кәсіби журналистерге қойылуға тиісті талаптарды алға тартады.

Жүртшылықпен байланыс саласындағы көптеген еңбектердің 
авторы В.Г. Королько баспасөзбен байланыс мамандары қоғамдық 
өмірдің түрлі салаларын игеруге қатысты біліктілік талаптарына 
сай келу тиіс деп есептейді.

Мәселен, жоспарлау саласында жұртшылықпен байланыс 
(баспасөз қызметі) бөлімшесінің жұмысына қатысты жалпы 
мәселелер бойынша басшылыққа кеңес беріп, ішкі жэне сыртқы 
жұртшылық топтарын ұйым басшьшығының саясаты жөнінде 
хабардар еткен жөн. Басқару саласында жоғары басшылықтың 
басқарушылық шешімдерін ұйымның ішкі құрылымдары арасында 
насихаттау, ақпарат жинау жэне паблик рилейшнзге арналған бюд- 
жетті белу міндеті қойылады. Ал, жарнама саласында қоғамдық 
пікірді зерттеу, акционерлер, лоббистер үшін эдістемелік жэне 
ақпараттық материалдар эзірлеу, аналитикалық жұмыста түрлі 
жанжалдар мен келіспеушшіктердің ал ды н  алып, тенденциялар- 
ды ой елегінен өткізу, экономикалык салада бэсекелестермен, ди- 
лерлермен жэне дистрибьютерлермен байланыс жасап, олардың 
өнімдерін жарнамалау жэне нарықка шығару қажет. Коммуни- 
кация саласында жарнама мен паблиситиді қолдана отырып, 
жүртшылықпен бұқаралық ақпарат құраідары жэне басқа арналар 
арқылы қарым-қатынас орнату талал етіледі.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім стандарты- 
на сэйкес баспасөз қызметтерінде, басқа да салаларда істейтін 
«Жұ^тшылықпен байланыс» мамандары:

^  Біріккен ¥лттар Ұйымының, ЮНЕСКО-ның, Еуропадағы 
қауіпсіздік жэне ынтымақтастық ұйымының жэне 
басқа халықаралық ұйымдардың халықаралық ақпарат 
саласындағы қызметті реттентін аса маңызды халықаралық- 
құқықтық құжаттарын, ақпараттық саясатқа қатысты 
қазақстандық нормативтік-құқыктық құжаттарды білуге;

•/ Қазіргі заманғы бұқаралық коммуникация практикасын, 
оның түрлері мен формаларын білуте;

^  Кэсіптік қызмет өрісі ретінде жұртшылықпен байланыстың 
даму жэне пайда болу тарихын білуге;

3-тарау. Баспасөз қызметі -  жұртшылықпен... < 107

■/ Бұқаралықақпаратқұралдарымен,ақпараттық,жарнамалық, 
консалтингтік агенттіктермен, жұртшылықпен байланыс 
жөніндегі агенттіктермен, баспалармен, мүдделі фирмалар- 
мен, мемлекеттік жэне қоғамдық құрьшымдармен, партия- 
лармен жэне қозғалыстармен тұрақгы байланыстар орната 
білуге;

* / Баспасөз орталығын, баспасөз қызметін, баспасөз бөлімін, 
жұртшылықпен байланыс бөлімін, қоғамдық байланыстар 
оргалығын ұйымдастыру және басқару машықтарын иге- 
руге;

■/ Маңызды деректерге ие тұлғалармен, ақпарат көздерімен 
қарым-қатынастар орната білуге;

• /  Конфликтология жэне элеуметтік психология негіз- 
дерін білуге жэне дағдарысты жағдайларда жұмыс істеу 
машықтарын игеруге;

• /  Аудиторияны ұдайы зерттеп отыруға, оның көңіл-күйін ес- 
керуге;

■/ Жарнамалық, насихаттық, ақпараттық науқандарды жос- 
парлай және ұйымдастыра алуға, әлеуметгік жэне саяси 
маркетинг машықтарын игеруге, протоколдық-іскерлік ша- 
раларды ұйымдастыра білуге;

■/ Қоғамдық пікірге сұрау салу эдістемесі мен техникасын 
пайдалана білуге;

• /  Шешендік өнерді, көпшілік алдында сөйлеу эдістері мен 
тэсілдерін (сөз негіздерін, оның түрлерін, сөз этикеті жэне 
сұхбат жүргізу ережелерін, композиция мен стиль заңдарын, 
иландыру тэсілдерін) еркін меңгеруге, әдеби редакциялау 
машықтарын игеруге, өзінің төл публицистикалық туын- 
дьшарын, баспасөз релизін жаза білуге;

• /  Бұқаралық ақпарат құралдарының техникалық, телерадио- 
электроникалық құралдарын, бейне жэне компьютер тех- 
никасын қолдана білуге, фотога түсіре алуға тиіс.

Өзінің іргелі дайындығы бойынша маман мынадай талаптарға 
жауап беруі тиіс:
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^  Маманның қазіргі заманда болып жатқан процестер мен 
кұбылыстар туралы толыққанды түсінігі, қазіргі жаратылыс 
танудың, гылым мен техниканың принципті проблемалары, 
олардың элеуметтік-экономикалық және саяси салдарлары 
жөнінде нақгы түсінігі болуы керек;

^  Саяси, құқыктық жэне элеуметгік-экономикалық ғылымдар 
саласындағы негізгі ілімдермен таныс, элеуметтік маңызы 
бар проблемалар мен процестерді ғылыми тұрғыдан 
талдауға қабілетті, осы ғылымдардың эдістерін кэсіптік жэне 
элеуметгік қызметтің түрлі салаларында қолдана алады;

^  Қазақстан Республикасының Конституциясын, қоғамда 
жэне қоғам мен табиғат ортасы арасындағы өзара қарым- 
қатынастарды реттейтін этикалық жэне құқықтық норма- 
ларды біледі; оларды кэсіптік қызметінде қолданады;

^  Қазақстан тарихының негізгі кезеңцерін, оның саясатын, 
сондай-ақ элемдегі жетекші мемлекеттер мен өркениеттер 
тарихын біледі; тарихи сабақтастық жэне эволюция мэні 
мен тетіктерін түсінеді;

^  Бұқаралық коммуникация жэне қазіргі заманғы бұқаралық 
ақпарат құралдарының негізгі проблемаларын, олардың 
қалыптасуы мен дамуының тетіктері мен заңдылықтарын, 
ақпарат, коммункация жэне қоғамдық пікірді қалыптастыру 
саласындағы негізгі теориялар мен тркырымдарды біледі,
өзініңкэсібиқызметібарысындатуындайтынпроблемаларға

1 талдау жасау үшін зерттеу эдістері мен тәсілдерін қолдана 
алады;

^  Қазақстан Республикасы ақпартгық саясатының, ақпарат- 
тық қауіпсіздігінің негізгі проблемаларымен таныс, оларды 
талдаудың әдістері мен тэсілдерін біледі;

^  Оқу бағдарламасын аяқгаған соң өздігінен оқуға, ақпараттық 
жэне білім беру технологияларының негізінде өз білімін 
кеңейтуге қабілетті;

^  Жаңа білімдерді игеруге, өзінің кэсіптік қызметінің 
бағыттары мен сипатын өзгертуге эдістемелік жэне 
психологиялық жағынан эзір;
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^  Өз еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыра алады, ақпаратты 
сондай-ақ электронды есептеу техникасын пайдалана оты- 
рып жинаудың, сақтау мен өндеудің тәсілдері мен эдістерін 
біледі, ЕЭМ жэне қолданбалы компьютер бағдарламаларын 
пайдалану машығына ие;

• /  Шетел тілін біледі, аудармашы, аудармашы-референт атқа- 
рымдарьш орындай алады, өзге тідці ортада оқуды жэне 
кәсіптік қызметті жалғастьфуға қабілетгі.

^  Ойлау мен көпшілік алдында сөйлеу мэдениетіне ие, өз ой- 
ларын ауызша жэне жазбаша дұрыс та қисынды түрде жет- 
кізе алады, кәсіптік проблемалар бойынша пікірталастарға 
қатыса алады;
Түрлі құбьшыстар мен процестерді ғылыми талдау және 
болжау негіздерін меңгерген, оларға сапалық жэне сандық 
талдау жасай алады, арнайы зертгеулер мақсаттарын 
айқындауға жэне оларды жүзеге асыру үшін оқып-үйренген 
ғылымдарының әдістерін пайдалануға қабілетті, пэнаралық 
жобаларға жұмыс істеуге эзір;

^  ¥жымда жұмыс істеуге эзір, басқару эдістерін біледі, 
басқару шешімдерін табуға жэне қабылдауға қабілетті, 
педагогикалық қызмет негіздерін біледі.

Жұртшылықпен байланыс қызметінің, атап айтқанда баспасөз 
қызметінің маманы жалпы кәсіптік жэне арнайы даярлығына 
сәйкес қызметтің төмендегі түрлерін жүзеге асыруға қабілетті:

-  ақпараттық-шығармашылық;
-  элеуметгік-психологиялық;
-  ақпараттық-коммуникациялық;
-  ақпараттық-басқарушылық;
-  жарнамалық-ақпараттық;
-  ақпараттық-аналитикалық;
-  ақпараттық-референттік;
-  мәдени-ағартушылық;
-  ұйымдастырушылық-жарнамалық;
-  ақпараттық-социологиялық;
-  ғылыми-зерттеу.
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Б а қ ы л а у  с ү р а қ та р ы

1. Баспасөз цызметінің атцарымдарына тоцталып өтіңіз.
2. БАҚмониторингі дегеніміз не?
3. Баспасөз цызметінің жүмысы цалай жоспарланады?
4. Баспасөз цызметінің үйымдастыруиіылыц цүрылымын 

сипаттаңыз.
5. Баспасөз релизінің композициялыц цүрылымына тоц- 

талыңыз.
6. Баспасөз цызметі маманына цандай талаптар цойылады ?
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